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 10.........................]ה-א, פרק א–בראשית ברא : היום הראשון[

 10...............................................).ה-א,א(עד יום אחד ... בראשית ברא אלהים

 10.................................................................................] השאל ות[

 10...................................'בפסוק בראשית ברא אלקים וגו: השאלה הראשונה
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 17..ר אם היה שכל מה שנברא בימי בראשית היה במאמ: השאלה השלישית היא

 17.................................? מהו עניין והארץ היתה תהו ובה ו: השאלה הרביעית

מה  הוא האור ה נזכר כאן בפ רשה כפי פ שט הכתוב ו מה : השאלה החמישית
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 23.............................באמרו וירא אלהים את האור כי טוב : השאלה השביעית

 24...............................באמרו ויהי ערב וי הי  בוקר יום אחד: השאלה השמינית

 24........למה זה בכל מעשה בראשית נזכר תמיד שם אלהים: השאלה העשירית

 25........................ מיל ו ן  מ ו שג ים  בפר שת בראש י ת–הרחב ה ב ח לק שנ י  

 25............................................מ ה ו ת שם אל ה י ם : הרחב ה ב ח לק שנ י
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 25................................................] ב יא ו ר הפר שה  ותש ו ב ו ת לשאל ות[

 25.........................).א,א(בראש ית ב רא אלה י ם  את השמ י ם  ו את ה ארץ 

 25.....................................................................]'בראשית'פירוש המילה [

 26.....................................................]הפסוק סותר שלוש דעות פילוסופי ות[

 27..........................:תרה השאלה הראשונהועם מה שפירשתי בזה הפסוק הו

 28...............................................,וכן הותרה ה שאלה השנית במה שבארתי

 28...............................................................,וכן הותרה ה שאלה השלישית

 28.....................................................,ובז ה הותרה גם כן השאלה הרביעית

 30..........................................................)ב,א(והארץ הייתה  תהו ובהו וחו שך 
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 36..............................................'ועם מה שפירשתי בזה הו תרה השאלה הז

 36.....)ה,א(ויהי ערב ויהי בוקר יום  אחד , ר יום ולחושך קרא לילהויקרא אלהים לאו

 37.................................................ואמנם אמרו ויהי ערב וי הי  בוקר יום אחד

 38.............................................',ה החועם מה שפרשתי בזה הו תרה השאל

 38.........................]למה לא נזכר שם הויה  במעשה בראשית: 'פתרון שאלה י[

 39.....................................]ח-ו, פרק א–יהי רקיע : היום השני[

 39...............................).ח-ו,א(עד יום שני ... ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים

 39................................................] ב יא ו ר הפר שה  ותש ו ב ו ת לשאל ות[

 39..............................הנעשה ביום השני, מהו עניין הר קיע הזה: 'לה האהשא

 39...................................................ה מ ו שג רק י ע : הרחב ה ב ח לק שנ י

 39...........................................]המ שך[מ ה ו ר ק י ע : הרחב ה ב ח לק שנ י

 40.....................................................ויהי מבדיל בי ן  מים למים' השאלה הב

 40.............................................באומרו ויעש אלהים את הרקיע' השאלה הג

 42...................................................'באמרו ויבדל בין המ ים וגו' שאלה הדה

 43....................................................................באמרו ויה י כן ' השאלה הה

 43..........................................באמרו ויקרא אלהים לרקיע שמים' השאלה הו

 44.....................................למה לא נאמר כי טוב ביום  השני הזה' השאלה הז

 45..................................................? מ ה ו  הרק י ע: הרחב ה ב ח לק שנ י

 45.....? א י ך ית כ ן שגר מ י השמ י ם  נברא ו  בשב י ל הא דם:  ב ח לק שנ יהרחב ה

 46..............................]יג-ט, פרק א–יקוו המים : היום השלישי[

 46........................).י-ט,א(ים תדשא הארץ ויאמר אלה... ויאמר אלהים יקוו המים

 47..............................................המים אינם כולם במקום אחד: 'השאלה הא

 48.......................................................................................'השאלה הב

 49...................למה לא זכרה התורה שנקוו המים ונר אתה היבשה' השאלה הג

 50.......,למה זה נאמר ביום השלישי וירא אלהים כי טוב שני פעמים' השאלה הד

 50............................).יג-יא,א(עד ויהי ערב ויה י בוקר יו ם שלישי ... ויאמר אלהים

 50...................................................'ועץ פרי עושה פרי'באמרו ' השאלה הה

 51..........................ה התורה הוו י ת האדים והעשניםלמה לא זכר: 'השאלה הו

 53.....................ותוצא, ויברא, ויעש: מדוע שימוש במונחים שונים: 'השאלה הז
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 56............................]טי-יד,  פרק א-יהי מאורות : היום הרביעי[

 56................................................] ב יא ו ר הפר שה  ותש ו ב ו ת לשאל ות[

 56..........).טו-יד,א(עד ויעש אלהים את שני המאורות ... ויאמר אלהים יהי מאורות

 56.בה י ות האור הראשון משמש' למה זה נבראו המאורות ביום הד: 'השאלה הא

 57......................................? רק בשלשה ימים' יהי'מדוע נאמר : 'השאלה הב

 58................................................'רקיע השמים'פירוש המונח  : 'השאלה הג

 59...........................?האם רק מיום רביעי הובדל היום מן הלי לה: 'השאלה הד

 60...........................................................'והיו לאותות'פירוש : 'השאלה הה

 61...............מדוע לא הוז כר שהמאורות גורמים להתהוות היצורי ם: 'השאלה הו

 63...................כפול ומיותר' וה יו למאורות ברקיע השמים'הפסוק : 'השאלה הז

 64......................................................שני המאורות הגדולים:  'השאלה הח

 64............................).יט-טז,א(עד סוף הפרשה .. ויעש אלהים את שני המאורות

 65..............................................?מהן התועלות של המאורות: 'השאלה הט

 66......................?איך יתכן שתכלית המאורות הוא אור על הארץ: 'השאלה הי

 67..?א י ך נמדד ו  ה י מ י ם הראש ו נ י ם בלא ת נ ו עת הג לגל : הרחב ה ב ח לק שנ י

 68...........................]כג-כ,פרק א:  ישרצו המים: היום החמישי[

 68................................................] ב ו ת לשאל ותב יא ו ר הפר שה  ותש ו [

 68..............................).כא-כ,א(עד ויברא אלהים את התנינים ' ויאמר אלהים וגו

 68.......................................הכיצד ישרצו המים שרץ נפש חיה:  'השאלה הא

 69...............................................כיצד יוחס העוף הויתו למ ים:  'השאלה הב

 70...............למה לא נאמר ביום החמי שי ויהי כ ן כמ ו בשאר הימי ם: ’השאלה הג

 72.........................?ביצירת התנינים'  בריאה'מדוע נאמר המונח : 'השאלה הד

 72.....................................).כג-כא,א(עד סוף הפרשה ... ויברא אלהים התנינים

 73..........................................? מדוע נאמר רק בדגים פרו ורבו: 'השאלה הה

 75................]לא-כד,פרק א: בריאת החיות והאדם: היום השישי[

 75................................................] ב יא ו ר הפר שה  ותש ו ב ו ת לשאל ות[

 75................).כו-כד,א(עד ויאמר אלהים נעשה אדם ... ויאמר אלהים תוצא הארץ

 76....................אמר ביצירת החיה  והבהמ ה ויע ש אלהים' למה ה: 'השאלה הא

 76............)כז-כו ,א(עד ויברא אלהים את האדם בצלמו ...ויאמר אלהים נעשה אדם

 76..............................?למה זה נברא אדם אחרון לכל הנבראים: 'השאלה הב
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 77..................................................:מפני שתי סיבות נברא האדם באחרונה

 78....................למה זה לא נתיחד יום בפני עצמו בבריאת האדם: ’השאלה הג

 79........................?למה נתיעץ הקדוש ברוך הוא בבריאת האדם: 'השאלה הד

 81.............................................ויברא אלהים את האדם בצלמו: 'השאלה הז

 81.........'? זכר ונקבה ברא אותו'אלא ', למינו'מדוע לא אמר באדם : 'השאלה הח

 82...............................)כז,א(עד ויברך אותם אלהים ... ויברא אלהים את האדם

 84..............................?םמדוע ברכת פרו ורבו נאמרה רק באד:  'השאלה הט

 84.............................................)לא-כח,א(עד יום הששי ... ויברך אותם אלהים

 84..........................................................................................]פרו ורבו[

 85.................................................הנה נתתי לכם את כל עשב: 'השאלה הי

 86.................למה לא נאמר בבריאת האדם וירא אלהים כי טוב :  א"השאלה הי

 89..?ה את שמו אדם"שקרא הקב, האדםלמה לא נזכר בבריאת :  ב "השאלה הי

 90..................................................................]מידת הדין ומידת הרחמים[

 91.....................................................צל ם  ו דמ ו ת :  הרחב ה ב ח לק שנ י

 92................]ג-א,  פרק ב–ויכולו השמים והארץ : היום השביעי[

 92.................................................]שאל ו ת  ותש ו ב ות , ב יא ו ר הפר שה[

 92.................... כאילו מעצמם נבראו–השמים והארץ ויכלו : השאלה הראשונה

 93.....................? והרי בשי שי כילה, ויכל אלהים ביום השבי עי: השאלה השניה

 94...............................כל מלאכתווישבות ביום השבי עי מ:  השאלה השלישית

 95........?  מה פשר הברכה–ויברך אלהים את היום השביעי  :  השאלה הרביעית

 96......................?למה קידש הקדוש ברוך הוא את השבת: השאלה החמישית

 97.............................? מדוע עירוב לשון ברי אה ולשון עשיה: השאלה השישית

 98........למה לא נאמר ביום השביעי ה זה  ויה י ערב ויהי  בוקר : השאלה השביעית

 100....]כד, ג–ד , פרק ב–הסדר השני של בריאת העולם והאדם [

 100...............).כד,ג-ד,ב(עד לשמור דרך עץ החיים ...אלה תולדות השמים והארץ

 100........:הנה בפרשה הזאת הגדולה בכמותה וס ודותיה שיערתי שמונה חלקים

? איר ו ע מ מש י א ו מ של-ס יפ ור בר י את אדם  ו הנ חש :  הרחב ה ב חלק שנ י

............................................................................................100 

 101......................] שאל ות  ות ש וב ו ת:  סי פ ור א ד ם  בג ן ע ד ן  בד רך הפשט[

 101..................................).ז-ה, ב(עד ויהי האדם לנפש חיה ... וכל שיח השדה
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 102..............................בפסוק וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ : 'השאלה הב

 103...................................................?מה נברא ביום השלישי: ’השאלה הג

 104................................................באמרו ואיד יעלה מן הארץ: 'השאלה הד

 104.................אלהים את האדם עפר מן האדמה' באמרו וייצר ה: 'השאלה הה

 105............................................באמרו ויפח באפיו נשמת חיים: 'השאלה הו

 107.............................................באמרו ויה י ה אדם לנפש חיה: 'השאלה הז

 108......................................................................בענין הגן:  'השאלה הח

 108...................)יז-ח, ב(כי ביום אכלך ממנו מות תמות ...עדןאלהים גן ב' ויטע ה

 108..................אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה' ויצמח ה: 'השאלה הט

 110..................................................................בענין הנהרו ת: 'השאלה הי

 111..............:למה זה בענין הגן ייחס תמיד הדברים אליו יתברך: א"השאלה הי

 111.............במה שזכר הכתוב שתי פעמים שהונח אדם בגן עדן: ב "השאלה הי

 112...............................................בענין עץ החיים ועץ הדעת: ג"השאלה הי

 112..............................................................................עץ החיים ועץ הדעת

 114.....................במה שצוה השם לאדם שלא יאכל מעץ הדעת: ד"ה היהשאל

 115................................באמרו כי ביום אכלך ממנו מות תמות: ו"השאלה הט

 116............................................)יח,ב... (םאלהים לא טוב היות האד' ויאמר ה

 116............................................................................................עזר כנגדו

 116......................................במאמר לא טוב הי ות האדם לבדו: ו"השאלה הי

 118.................אלהים מן האדמה כל חית השדה' באמרו וייצר ה: ז"השאלה הי

 119................................................הלש ו ן  ה טב ע ית ה י א ל ש ו ן  הק ו דש 

 119.........).כ-יט,ב(לא מצא עזר כנגדו ... ית השדהאלהים מן האדמה כל ח' ויצר ה

 119.......................ענין קריאת אדם שמות לכל הבעלי חיים ראוי לעיין בו מאוד

 121..............קרא לו האדם נפש חיה הוא שמו באמרו וכל אשר י: ח"השאלה הי

 122......................אלהים תרדמה על האדם וישן' באמרו ויפל ה: ט"השאלה הי

 122.........................................................................בר יאת  הא שה

 122.......)כג-כא,ב(זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי ... אלהים תרדמה' ויפל ה

 123..................................................בבריאת האשה מן הצלע: 'השאלה הכ

 124...............................זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי: א"השאלה הכ

 126...........................................).כג,ב(לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת 

 126...................................................................................]לשון הקודש[

 129..................................................באמרו על כן יעזו ב איש: ב"השאלה הכ

 129...........................................)כה-כד,ב(עד ולא יתבוששו ... על כן יעזוב איש
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 131...........................באמרו ויהיו  שניהם ערומים ולא יתבוששו: ג"השאלה הכ

 132................................................בפסוק והנחש היה ערום: ד"השאלה הכ

 132...........וב שהנחש דבר והסית והדיח לחוהבמה שאמר הכת: ה"השאלה הכ

 133.............................................................] פרק ג–סי פ ור  הנ ח ש [

 133..........................................).ז-א,ג(ויעשו להם חגורות ... והאדם היה ערום

 134.............................................................................אף כי אמר אלהים

 135......................................?מנין ידע הנחש את הציווי לאדם: ו"השאלה הכ

 136.........................................ם כאלהים יודעי טוב ורעוהיית:  ז"השאלה הכ

 137.באמרו ותרא האשה כי טוב העץ למאכל ונחמד העץ להשכיל: ח"השאלה הכ

 138................הם וידעו כי ערומים ה םבאמרו ותפקחנה עיני שני: ט"השאלה הכ

 140.............................................במה שנתחבא האדם ואשתו: 'השאלה הל

 140.............................)יג-ח,ג(הנחש השיאני ואוכל ... אלהים' וישמעו את קול ה

 141.............................................בתשובת אדם אל האלהים: א"השאלה הל

 142.............................במאמר השם מי הגיד לך כי ערום אתה: ב"השאלה הל

 142...........................?למה לא שאל את הנחש מה זאת עשית: ג"השאלה הל

 143.....................................................בקללות הנחש וענשו: ד"השאלה הל

 144............................)טו-יד,ב(ה תשופנו עקב ואת... אלהים אל הנחש' ויאמר ה

 145...................................................)טז,ג(והוא ימשול בך ... אל האשה אמר

 145.............................................................בעונשי האשה: ה"השאלה הל

 148...............................................................בעונשי האדם: ו"השאלה הל

 148...................'?כי שמעת בקול הנחש'מדוע לא נאמר לאשה : ז"השאלה הל

 149..............................................).כא-יז,ג(תנות עור וילבישם כ... ולאדם אמר

 149......................................................................]הקללה לאדם הראשון[

 151..באמרו ויקרא האדם שם אשתו חוה כי היא היתה  אם כל חי: ח"השאלה הל

 152.................................................................] מה ו ל דעת  ט ו ב  ורע[

 152..................)כד-כב,ג(לשמור את דרך עץ החיים ... אלהים הן האדם' ויאמר ה

 153...............במאמר הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע: ט"השאלה הל

 156...............................................מהם כרובים ולהט החרב: א"השאלה המ

 158..................................."אלהים' ה"ר בפרשה תמיד מדוע נזכ: ב"שאלה מ

 159.........................................................מטרת ס יפ ו ר אדם  בג ן  עד ן 

 159.................................? אך אמנם מהו הרמז אשר ירמוז עליו ה סיפור הזה 

 162.....................................פ יר וש ס י פ ו ר אדם  בג ן  עד ן  בדרך  מחקר י ת 
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 172..................................................................]סיכום והתנצלות המחבר[

 173...............................................] פרק ד–פרשת קין והבל [

 173..........................)כו-א,ד(זה ספר תולדות אדם ... והאדם ידע את חוה אשתו

 173.................................] ם מפרש עניין קין וה בל על צד הצורה והרמז"רמב[

 174...........................................................]ם"חמש הוכחות להצדקת רמב[

 175.......................................................]ם"דחיית ההוכחות להצדקת רמב[

 177...........................] השאלות והתשובות–הבל כפשוטה פירוש פרשת קין ו[

 177....למה יחס הכתוב לידת קין והבל ושמותי הם לחוה ולא לאדם: 'השאלה הא

 177..............).ח-א,ד(קם קין אל הבל אחיו ויהרגהו וי... והאדם ידע את חוה אשתו

 178.........................................? מדוע אין הסבר לשמו של הבל: 'השאלה הב

 178............................................למה זה נעשה הבל רועה צאן: ’השאלה הג

 180........................'למה זה התעוררו קין וה בל להביא מנחה לה: 'השאלה הד

 181..............................................מדוע לא נתקבלה מנחת קין : 'השאלה הה

 182................................................פשר השאלה למה חרה לך: 'השאלה הו

 183.....................................................?למה הרג קין את הבל: 'השאלה הז

 184.......................).טז-ט,ד(ידע קין את אשתו ו... אל קין אי הבל אחיך' ויאמר ה

 185..............................................במאמר קין גדול עוני מנשא: 'השאלה הח

 187.................................באמרו לכן כל הורג קין שבעתים יוקם: 'השאלה הט

 188................................)כד-יז,ד(וידע אדם עוד את אשתו ... וידע קין את אשתו

 189................................?מה היה האי ש והילד הזה  שהרג למך:  'השאלה הי

 190......................)כו-כה,ד(עד זה ספר תולדות אדם ... וידע אדם עוד את אשתו

 192.................................]האדם כמודל לאנושות: התועלת בסיפור התולדות[

 194...................................] פרק ה–הולדת נח , תולדות אדם[

 194..........................).ח,ו-א,ה(עד סוף הסדר ... זה ספר תולדות אדם ביום ברא

 195........................................................]ההשוואה בין  אדם הראשון לאומ[

 196...............).ב-א,ה(ויקרא את שמם אדם ביום הבראם ... זה ספר תולדות אדם

 196.............................................באמרו זה ספר תולדות אדם: 'השאלה הא

 198...........................................באמרו ביום  ברוא אלהים אדם: 'השאלה הב

 198..................................................בדמות אלהים עשה אותו: ’השאלה הג

 199..................).לב-ג,ה(ויהי כי החל האדם לרוב ... דם מאה ושלשים שנהויחי א

 199.........................................................ויולד בדמותו בצלמו: 'השאלה הד

 200...............נשים הראשונים האלהמה היה  ענין אורך חיי הא: הדרוש הראשון
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 202.....................................................אריכות ימי הראשונים:  'השאלה הה

 205.........................................]למה הזכיר בכמה שנים הוליד: הדרוש השני[

 207.............................................................................חנוך:  'השאלה הו

 210..................................................תיאור תולדות הראשונים: 'השאלה הז

 211........................]'וימת'ור הראשונים למה זה נאמר בסיפ: הדרוש השלישי[

 212.....מה ענין אמרו בסוף זכרו ן כל אחד מהראשונים האלה וימת: 'השאלה הח

 212.............................................בקריאת למך את שם בנו נח: 'השאלה הט

 214.......]ד -א , ו–בני האלוהים ובנות האדם : הנפילים היו בארץ[

 214..............).ד-א,ו(כי רבה רעת האדם בארץ ' וירא ה... ויה י כי החל האדם לרוב

 214..........אותם שהיו מבני שת, קרא בני אלהים: הדרך האחד בביאור הפר שה

 217........................... מאריכי חיי ם–בני אלהים : והדרך השני בביאור הפר שה

 219......................................?מה הם בני האלהים ובנות האדם: 'השאלה הי

 220...................]ח-ה,פרק ו: כי עשה את האדם בארץ' וינחם ה[

 220....................................).ח-ה,ו(עד סוף הסדר .. כי רבה רעת האדם' וירא ה
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 ]ה-א,א פרק –בראשית ברא : היום הראשון[
 .)ה-א,א(  עד יום אחד...בראשית ברא אלהים

 ]השאלות[
 :ראיתי להעיר בפסוקים הא לה שאלות

 . ' בפסוק בראשית ברא אלקים וגו:שונהארהשאלה ה
היאך יאמר שראשונה , ומהו א שר קדם בה,  שאם בא הכתוב לספר סדר הבריאה:והיא

 .עליונים ותחתונים, םכי הנה בהם יוכללו הנמצאים הגשמיי, ברא את השמים ואת הארץ

  ?מה הוא אשר ברא אחר כך, ואם כל זה ברא בראשונה

 

לת יל שמאב,  שלא בא הכתוב לספר סדר הבריאה,והמפרשים תירצו זה באמרם

הארץ היתה  , ברוא אלהים את השמים ואת הארץ-יאמר בראשית, בראשית היא סמוכה

  .תהו ובו הו

 

 אם לא שהוא עושה גזרת הכתובים   ,ג"רלב ונמשך אחריהם ה,ע"י והראב"זהו דרך רש

 , בראשית ברוא אלהים את השמים ואת הארץ,ויאמר הכתוב לדעתו. במאמר יהי  אור

 .  ויאמר אלהים יהי אור,'ווהי ות הארץ תהו ובה ו וג

לפי שיתחייב  ממנו שלא זכר הכתוב  בעצם ועל , ואין הפירוש הזה בכללו נכון אצלי

 . הכוונה הרא שונה בריאה לשמים ולארץ שהוא עקר פנת החידוש ואמונתו

 

 מה , לפי שנזכרה אחר כך בריאת השמים במעשה  הרקיע,ואם תאמר שאין בזה ב טול

 . עוד בריאהנאמר לארץ שלא נזכרה בה 

, שיאמר הכתוב שהארץ היתה תהו ובהו קודם שיזכור שהיתה נבראתד גם שיקשה מאו

 קודם שיזכור ב ריאת השמים הקודמים  ,ושיודיע הכתו ב עניני הארץ והמים  והרו ח והחושך

 . לכל

 

שהוא לדעתו חלק ,  השמים והארץ הנזכרים בפסוק  הזה על הרקיע,פירש ע"והראב

נמשך לדעתו שלא נזכר במעשה בראשית דבר מהעליונים  . גלו ת ועל היבשה הנ,מהאויר

 . אלא מהיסודות ומורכביהם 

 כי אם על בריאת , על בריאת העולם בכללותוכפי דרכו זה אין לנו בכתובי התורה עדיו

 שהאמינו ,  בעלי הסבובם לפי שהוא דעת התכוניי, והוא מגונה מאד.העולם השפל בלבד
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 ושמה שבתוך הכדור מהדברים ההוו ים ,יהם קדמונים ומניעם שהיו הגרמי ם השמימיי

ונראה שאליו נטה .  הם לבד היו  מחודשים מז מן קצוב לפי  תכונת הכוכ בים,והנפסדים

 . ה שרי ליה מרי,החכם הזה

 מה לנו ,ואחרי שהוא אינו מקבל התחלות תורתנו באמונה חידוש העולם בכללו המוחלט

 . תנו לדבר עם מי שיכחיש ההתחלו כי אין  ל,ש הפסו ק הזהולהתוכח עמו בפיר

 

 וכתב שברא הקדוש ברוך הוא , שבא הכתוב לספר סוד הבריאה,קבל ן"אמנם הרמב

 כענין ההיולי   , בטבעםםחנייו כ,מרים מבלי צורהומהאין המוחל ט ביום הראשון לבד שני ח

 ומהאחר , ושמאחד מהם עשה אחר כך כל הדברים העליוני ם.הראשון שזכרו הפלוסופי ם

בראשית ברא 'חניים ה ה ם אמר ומרים הכו ושעל שני הח. כל הדברים התחתוניםעשה

 . שהם אשר נבראו בתחלה',אלהים את השמים ואת הארץ

  

 וכבר קדמוהו בז ה קדמוני מפרשי .לםו ושאר האחרונים כרבינו נסיםונמשך אחריו בזה 

  .האומות

 זה ענינו , אשר עשה בשער השני מספרו מגלת המגלהאברהם ברבי חייא' הנשיא רוגם 

  .כמו שאזכור אחר זה

 

  :אבל כפי העיון הישר והטוב כבר יתחייבו לזה ספיקות
 . בעבור שברא מהם ההי ולי בלבד, כי איך יאמר הכתוב  שברא השם השמים והאר ץראשון

ואיך יקרא החומר ההוא הפשוט  . בהי ות היולי  הדבר וחומרו  הוא החלק היותר פחות שבו

א " כן בהה וכל שכן שיקרא. שהוא שמים וארץ,מורכב וצורהבשם הנמצא השלם ה

 לא על , שלא תפול כי אם על הדבר המושג הנראה והידוע מאד,ארץהשמים וה :הידיעה

  .החומר הכחני  הנעלם והחסר שלא עמד בכחניותו רגע או רגעים

 כי  .זה ויהיו נבדלים זה מ,איך אפשר שיהיו נבראים שני חומרים כחניים בלי צורה, תושני

 . לא יצוייר בו הבדל, ומי שאין לו צורה כלל בהיולי,הנה ההבדל יבא מצד הפועל והצורה

 . מה שבכח לא יוכר ויובדל ממה שבכחוכמאמר הפי לוסוף ש

 ולמה אם כן לא ,גם כן נבראו יש מאין במעשה בראשית ] א4 ’עמ[צורות ה ה כי הנ,ושלישי

 . ההםכמו שזכר בחומרים , זכר בהם הכ תוב בריאה

 כי הוא אינו  ,מריותו החתבצור בן רשד ת כדע,חו  בחומרים בכ תואין לומר שהיו הצ ורו

  .  שאינו מכוח ההיולי,בן רשד וגם , ובפרט בצורה  האנושית שכולי עלמא מודו.תיידעת אמ

 אי , כי בין שיהיו  נפשות בהם או שכלים נבדלים.כל שכן שירוחק זה מצורות הגלגלי

 . החומר ומהכר חיותוח ואפשר לומר שהיו בכ 
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 , בקומתן נבראו,בלו שכל מה שנברא בששה ימי בראשיתי קל"חזכי הנה  ,ורביעי

חניים וחסרים מבל י  ומרים הה ם כווכפי ז ה לא נבראו הח.  בדעתם נבראו,בצביונם נבראו

 . צורה כי אם בצביונם עם צורותיהם

 

שנבראו ראשונה  מי הכניסם בזה  הדוחק להניח ,והתימא מה מפרשים הק דושים האלה

 ולמה ברחו להיות . שמהם נתהוו אחרי כן הדברים כולם,חניים מבלי צורותוחומרים כ

  .נבראים הדברים כולם בצורותיהם בשלמתם

 . וילמדו מעשיה, נו שא בהויה  ה טבעית,האם מפני שהניחו הפלוס ופים חומר ה יולי בכח

. ל אל נמצא בפועל לפי שראו שההוי ה לא תהיה מנמצא בפוע,הנה הם בחרו להניחו

 ולכן הוצרכו להניח בהוי ה נושא חומר ו נמצא בכח .וקבלו גם כן שההוי ה לא תהיה מהעדר

 כי אנחנו נאמין שנתהוה  העולם לא .'לא כאלה חלק יעקב'. אמצעי בין ה מציאות והעדר

 .  ואין לנו אם כן להניח היולי קודם בבריאה הראשונה, אבל אחרי ההעדר הגמור,מדבר

 

  : לתת בדרשותיו לזה שתי סיבותרבינו נסיםשתדל וכבר ה

 ולא , שרצה הקדוש ב רוך הוא להמשך ההוי ה  הראשונה כפי האפשרות הטבעהאחת

 וכן , ממנו י תהוו השפלי ם כולם, ולכן ברא חומר אחד משותף.א דברים רבים מאין ולבר

חול  מפני שהצורה הגלגלית לא היתה אפשרית שת,חומר אחד שממנו יתהוו  העליונים

 . בחומר הארץ

 כדי שיוכל האדם , היא שנברא חומר אחד משותף לכל הדברים השפליםוהסיבה השנית

 ולא היה זה אלא בהיות חומר . כיון שנבראו בשבילו,עלי חייםלזון עצמו מהצמחים והב 

 . אחד משותף לכל אשר בארץ

שיתחייב  לפי שאם יצדקו מאמריו על הדברים השפלים .והסיב ות האלה אינן הכרחיות

 מה יעשה בעליונים , ומפ את מזון האדם,היות בהם חומר משותף מפני ההוי ה  והפסד

 ומדוע הוצרך אליהם אם כן חומר אחד ,שאין בהם לא הויה ו הפ סד ואינם מזון לאדם

 והם  יהי ו חומר , כל שכן שמי המ ו נע שיברא השם היסודות הארבע עם צורותיהם?משותף

היסודות מהאין '  הקצור קצרה ידו מלברא ד.מזון האדםמשותף לכל ההו וים והנפ סדים ול

רשי ו אלא שהדעת הזה הוא נבנה על צורך ההו יה הטבעית  כפי ש?בבריאת חומר אחד

 .  לא על תכונת ההו יה האלהי ת המוחלטת כדעת התורה,הפלוסופיא

 

 בלתי ת מה שהוא באמ,מר קודם ממנו התהוו שאר הדבריםוואם הייתי מאמין במציאו ת ח

ממנו נעשה העליונים , חניו כאחד יות ר אבחר לומר שנברא חומר ,י כפי העיון התורייראו

 וכמעט ב ז ה הבריאה   ,מהיותם שני חומרים נבדלים זה מז ה ומבלי  צור ה, והתחתונים כולם

 .יש מאין כדרך הרבנים האלה
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 יתחייב שיהיו אם ,ואין לאומר שיאמר שבהיות חומר אחד משותף לעליונים ולתחתונים

רוצה לומר .  כי זה  יצדק בהו יה הט בעית המוגבלת,כולם נצחיים או כולם הווי ם ונפסדים

שהדברים המשותפים בחומר אחד יתחייב שישתתפו במשיגי הם מהנצחיות או בלתי 

 לפי שכבר נוכל לומר . ולא בבריאה  ה ראשונה המו חלטת שהיתה כפי  הרצון ,נצחיות

 ,תו צורה וטב ע קיים מתמיד בעליונים ונתן לקצ,שברא השם יתברך חומר אחד בתחלה

 ,  כי בהיות ה בריאה הראשונה כפי הרצון הפשוט.ולקצתו צורה וטבע משתנה הוו ה נפסד

מי שאמר לשמן ) ו"דף ט( וכמו שאמרו במסכת תעניות .כל דבר לא יכחד מן המלך

  . כפי מה שגזר רצונו יתברךםאי  לפי שטבע הדברים אינו כ,שידליק יאמר לחומץ וידליק

 

 כאשר השפיע ,ובה יות החומ ר ההוא שנברא ראשונה מוכן מפאת עצמו לקבל איזו צורה

 נתקיים בה החומר הה ו א ולא ישתוקק לצורה אחרת זולתה ,יתברך בקצתו צורה קי ימת

 ישתוקק החומר  ההוא מפני   , וב השפיעו על קצת אותו חומר צורות ה יסודות.בעליונים

 ומפני זה היו עם צורות היסודות . למלאת חסרונםפחיתות אותן הצורות לצורה אחר צורה

 .  מה שלא ימצאו כן בשמים,איכיות שהם סיבות ההפס ד

 ו מה לתבן , כ י הם מדרכי  הפלוסופים,אלא שכל זה ראוי שירוחק מבעלי האמונ ה התוריית

 . את הבר

 

 .מפני זה פרישת הרבנים האלה רחקה מני
 שהתורה זכרה ענין הבריאה  ,וא וה.פרשו פסוק הזה בדרך אחר ומפרשי האומות

 שהוא רמז לכל  ,בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ באמרו ,בראשונה בכלל

 ואחר כך התחיל הפרטיות איך .הנמצאים עליונים ותחתונים שנזכרה בריאתם בפרשה

 . וגומר,והארץ היתה תהו באמרו ,היתה הבריא ה ההיא במל אכת הימים
  

ויאמר ספק למה לא אמר הכתוב בברי את שמים וארץ ולפי זה הדרך לא ישאר לנו 

אבל , לפי שזה הפסוק הראשון הוא דרך כלל, ויהי כןולמה לא אמר בבריאתם , אלהים

 . נאמר כל זה בכתוב בז כרון  הפרטים

 

  .וגם זה הדרך אינו נכון
 כי לא ,לפי שלא מצאנו לדעתם שיזכור אחר זה בריאת הארץ ולא בריאת שאר היסודות

 ואין זה לשון .הארץ היתה תהו ובהו אבל אמר ,ל אחד מהם יהי כן ולא ויהי כןיאמר ע

  . אינו לשון בריאה לא לרוח ולא למים,ורוח אלהים מרחפת וכן  .הבריאה

 וזה כולו מ מה שיורה  ? מנין לנו שהיו מחודשים ,ואם אין בתורה עדות על בריאת היסודות

 .שהפירושים  האלו כולם בפסוק הזה לא יתכנו
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  , למה לא נזכרה במעשה בראשית בריאת המלאכים הרוחניים:שניההשאלה ה
 האם נאמר כמו שחשבו אנשים . והחלק הראשון והמשובח  ממנו,בהי ותם שלישו של עולם

 שהוא לבדו ,' כי אם הסיבה הר אשונה ית,  שאין שם שכלים נבדלים מחומר,מהמעיינים

 . מניע אחדוהיה הכדור המתנועע אחד וה, מניע הגלגלים כולם

 

 שפרסמה מציאות , הוא כפירה כפי הת ורה, מלבד שהוא שקר כפי העיו ן ה אמיתי,הנה זה

נקבו בשמו ת גבריאל , ובדברי דניאל. פור האב ות ו בהגעת הנבו אה לנביאיםיהמלאכים בס

 .כיתר הדברים הנב ראים כולם, ל שהם נבראו בתחילת הבריאה" זנווקבלו חכמי, ומיכאל

ו יכל ו השמים  ' ולכן אמר  בתורה .'כי ה ו א צוה ונבראו'. ' כל מ לאכיוהללוהו' שהרי כתיב 

 וכמו שאמר  .הם השכלים המניעים אותם, כי בכ לל צבא השמים, 'והארץ וכל צבאם

וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו  , יושב על כסאו' ראיתי את ה') יט. כב' מלכים א(

ואדם עליה , אנכי עשיתי ארץ' )יב,ישעיה מה(ועליהם אמר ,  שהם המלאכים'ומשמאלו

 . 'אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי, בראתי

לפי  , שקרא המלאכים בשם שרפים, 'שרפים עומדים ממעל לו'ובנבואה ז כר ישעיה גם כן 

 . םואיך אם כן נכחיש מציאות, 'והבית ימלא עשן' כמו שאמר ,שהיה שליחו תם לשריפה

 

פ העידה בכלל  "אבל עכ, פ ור עניניהםיבסצרה התורה יק,  השמימיים םוהנה הגרמי 

למה זה לא זכרה גם כן בדרך כלל בריאת השכלים הנבדלים , ויקשה אם כן. בריאתם

 ?היושב ים ראשונה במלכו ת

  :אך אמר, לא דבר בזה כלוםי ”רשראיתי ש, וכי חפשתי את כל כלי המפרשים בדבר זה

ר  ו מ רחף  ב רו ח  פ י ו  ש ל   כסא   הכ ב וד  ע ו מד  ב א וי ,ורוח אלהים מרחפת על פני המים"

 . כ " ע" ה קד ו ש  בר ו ך  ה וא   וב מ א מר ו

 

 ומה ה יה  ?האם הוא שם לקבוץ המלאכים , הרבולא ידענו מהו זה כסא הכ בוד אשר זכר 

  ?ה ולמה לא נזכר בהם בריא?להם באויר

, שלא נזכר במעשה בר אשית דבר מן העליונים,  כבר הודעתיך מכוונתוע"הראבאמנם 

 .שאין זה דעת התורה האלהית

 

  :שונולה  כתב וזן"והרמב

א בל   א ם  ת זכ ה   ות ב י ן   ס וד  ,  לא   נ תפ רש   ב ת ור ה ,   וא ם   תב ק ש   ב רי א ה  ל מ לא כי ם  ש אי נ ם  ג וף 

תדע  כ י  ע ל  דרך   ה א מת   יג יד   ,   ו למ ה  ל א   ה קד ים  ל ו מר   אל ה ים  ב רא   בר אש י ת,   בר אש י ת

 .   כ" ע .   תר מ וז  ב חכ מ הת ו מ ל ת  ב רא ש י,  ו יר מ וז  ב על יו נ ים ,   הכ ת וב   בת ח ת ו ני ם

כמו  , ה הבריאת חכמה שהיא היתה ראשיתרה על ספירתו,  שבראשית,צונו לומרור

,  ויהיה פירש הכתוב הזה. ויפרש מלת אלהים על המלאכים.בחכמה יסד ארץ' שאמר ה
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,   שלא נזכר בכתוב ה זה- רוצה לומר הבורא יתברך -ברא , שבראשית וחכמה עליונה

 שהוא והשמים,  הרוחנייםהמלאכים רוצה לומר . מדרגות מהנמצאים שהם אלהיםשלוש

 :שהם שלושת חלקי הנמצא,  שהוא שם השפלים כולםוהארץ, שם לכל הגלגלים

,  ולכן לא אמר הכתוב אלהים ברא בראשית.והחומרי השפל הזה, םהשמימי י, םהשכלי

 .ולא בורא, לפי שהיה אלהים כפי זה  הפירוש נברא

 . בחייוכן פירשו רבי נו 

 

  .וגם הדעת הזה אינו נכון
 יפורש שם  ןכם ואיך א, נזכר שם אלהים כנוי לבורא יתברך, תלפי שבכל מעשה בראשי

ושם אלהים שבשאר , על המלאכים הנבראים, אלהים הראשון שבתחילת התורה

 או נפרש כל אלהים שבא במעשה בראשית .הפסוקים על הבורא סיבת הסיבות יתברך

, ברךכי אל הסיבה הראשו נה ית. והו א מגונה מאד, והם היו ה בוראים, על המלאכים

 גם שכפי זה הפירוש .ובלי אמצעי לא לשום דבר מנבראיו, נתיחסה הבריאה כולה בעצם

 . ולא יזכור מי הו א הבורא, שיאמר בראשית ברא, יחסר בכתוב שם הבורא

 'אם יחרוש בבקרים') יב' עמוס ו(, ועם היות שנסבול החסרון אשר בזה בשאר הפסוקים

שבו , ינו ראוי שנסבלהו בפסוק הראשון מהתורהא, 'כי לא סגר דלתי בטני') ט' איוב ג(

 . עקר אמונת חידוש הבריאה

 

בראשית ברא את אלהים את היה ראוי ש יאמר ,  כי אם היה אלהים מ כלל הנבראים,ועוד
ולכן היה ראוי לסמכו למלת אלהים אם היו ,  הוא סימן הפעולאת כי ,השמים ואת הארץ

 . כמו שנסמך לשמים ולארץ, נבראים

 

 ] ש חכמי  הגמ ראפירו[
. שלמים הם אתנו מפרשי התורה, ואחרי רואי כי אין מענה בפי שלושת האנשים האלה

 . 'כי הם ידעו דרך ה, דברתי אל לבי אלכה אל הגדולים חכמי הגמרא

 - שאמרו בבראשית רבהוראיתי 

 ? אי מ ת י  נ בר א ו  ה מל אכ ים 

ע ו ש ה  מ ל אכ יו  ' וכ ת יב ,   'ה מ קר ה   במ י ם  על י ו ת יו ' ש נ אמ ר  ,    נ בר או ש נ י א ו מר  ב רבי חנינא 

 .   ''רו חו 

.   'וב ש ת ים  יע ופף ' וכ תי ב ,   'ו עוף  יע ו פף ע ל  ה אר ץ' דכ ת יב  ,  ש י  נב רא וי או מ ר ב חמ רבי יוחנן 

לא  נ ב רא  ב י ום   הר א שו ן  ,   ב י ן ע ל דע ת י ה  דר ב י  ח ני נ א,    בי ן  על  דע ת י ה ד ר בי   יו ח נן , וא מ רו  ש ם

  .ה  מ ודד  ב אמ צע" ו ה קב ,  ו גב רי א ל  בצ פו נ ו ,   ש ל א  ת אמ ר  מ יכא ל  ה וא  מ ו תח  בד ר ו מו .כל ום 

 .   'רו ק ע  ה אר ץ  מ י  א תי ,  נ ו ט ה  ש מי ם  ל ב די ,   ע וש ה  כ ל'  י  הכ א נ' ) ד" ד כ"י שע י ה  מ ( ל א א
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 כי איך יתכן שיברא הקדוש ברוך הוא ,ואומר אני שבדעות האלה מבוארת החולשה

 אף שהראיה ?קודם בריאת המלאכים לדעת רבי חנינא, שמים וארץ מים רוח אור וחושך

המקרה 'אחרי , 'עושה מלאכיו רוחות'נאמר רוצה לומר שבעבור ש, שהביא אינה מחויי בת

וה יא לדעת , 'יסד ארץ על מכוניה'כי הנה גם כן נאמר אחריו . שיורה  שנבראו בשני, 'במים

 . כולם נבראת בראשון

 

כי אם שנבראו אחרי , לא יתבאר שנבראו בשני,  שמאותו פסוק שמבי א רבי חנינא,ועוד

 .  אחר כך אורביעי או בשלישיואפשר שיהיה זה  ב, הרקיע

ג לות היבשה ו צמיחת הדשאים קודם יאיך היתה ה, ואמנם לדעת רבי יוחנן יק שה גם כן

עד הלכה , וידוע שלא קבלה מרבו, היא גזרה שוה, והראיה שהביא. בריאת המלאכים

 . ן"רמבולכן לא קבלה ה, כיון שבא חולק עליה, למשה מסיני

 אין , יאמרו שעזרו בבריאת העולםכדי שלא, וגם הטעם שנתנו שניהם שלא נבראו בראשון

 פן יאמרו , שאם כן היה ראוי שתהיה בר יאתם אחרי בריאת האדם.לו הכרח לדעותיהם

 . שהם השפיעו  בו הנשמה

  .ומזה כולו יראה שאין הדעת הזה כפי הנראה מפשוטו מתישב בהיתר השאלה הזאת
 

 .ן בבריאת האור והוא שהמלאכים נבראו ביום ראשו,ל דעת אחר"גם נמצא בדבריהם ז

 המשילה התורה , מפני קוצר שכלנו להשיגם כפי אמתתם, שהנבדלים,והטעם בזה  הוא

 כמו שאותם הנמצאים , והיותו  סיבה להשגת המראים,נם לאור מפני רוחניותויעני

ז "תהלים כ('  עד שמפני זה נאמר עליו ית.תהנכבדים הרוחניים הם סיבת ההשגה השכלי

  .'אור לי' ה' ';אורי וישעי' ה') 'א

  :מרם במדרש תהליםול בא"ולזה כוונו ז
  ,   מש ל  למ לך  שר א ה  מ נ ה  יפ ה .   הבד י ל  ה ק דו ש  בר וך  ה ו א  ה או ר  לעצ מ ו, אמ ר  רב י  ס י מ ו ן

 א מר   אי ן   שו ם  בר י א ה  יכ ול ה   ל הש ת מש  ב ו   ,  כ ך  כש בר א ו  ה קד ו ש  בר ו ך  ה וא .אמ ר  ז ו  לע צמ י 

 . ' ו נ הו רא  ע מ י ה  שר י ה' )  ב" דנ יא ל  ב  כ: (   הד א   הו א  דכ ת יב . אל א  א נ י

 להוכיח ממנו  שאין אפשר שיפורש על , המאמר הזה על זאת הכוונהג"רלב פירש ה וכבר

 ושאין שום בריה יכולה  , כי איך יאמרו שהבדילו הקדוש ברוך הוא לעצמו,האור המוחש

 .  אלא שאמרוהו על האור הרוחני השכלי.להשתמש בו

 

  . חלקו רבי יהודה ורבי נחמיהבראשית רבהוכן תמצא שב

ו חד  א מר   ש מ ים   וא רץ  נ ב רא ו  ,    ו אח ר כ ך  ש מי ם  ו אר ץ ,נ בר את   ת חל ה חד  א מר   הא ו רה   

 .   תח ל ה  ו אח ר כ ך  נב רא ת   הא ו רה 

 האור המ ו חש נברא ה כי איך יסבו ל הדעת שיהי,ואין ספק שלא היו חולקים באור הגשמי

 ואם . כי הנה הוא מתפשט באויר מניצוץ השמש ומאיר על הארץ, העולםאקודם שנבר
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 אלא שהיה דעתם  ? איך יהי ה נברא האור,לא ארץ ולא אוירעדין לא היה גלגל ולא שמש ו

 על זה ם ומאמרים אחרים באו גם כן שם מורי.ודבריהם באור ההוא על השכלים הנבדלים

 . עצמו

 

 אם היה שכל מה שנברא בימי בראשית היה במאמר :  היאשלישיתהשאלה ה
בעשרה מאמרות ) א,אבות ה( ובמשנה אמרו ,שמים נעשו' בדבר ה) תהלים לג(שנאמר 

  ? ממלאכת שאר הימיםחד למה זה נשתנה מעשה היום הא,נברא העולם

 

  : דבריםשלושהוהנה השנוי ב 

 ויאמר :שבמלאכת כל יום ויום מחמשת הימים הנשארים תמצא לשון אמירה חדהא

 בראשית אמר אלהים , ולמה אם כן לא אמרה התורה בי ום הראשון גם כן.אלהים יהי כ ך

 עד שמפני זה מנו , ששמים וארץ נבראו במאמר, בביאורל"רז כל שכן שא.יהי שמים וארץ

 .  באמרם בראשית נמי מאמר הוא, בראשית אחד מהמאמרותאש השנהבמסכת ר

ויאמר אלהים יהי '.  שבמלאכת שאר הימים נזכר שם הבו רא קודם לפעולתווהשנוי השני
שון  נזכר הפעול קודם זכרון אמנם ביום הרא.  וכדומה',ויאמר אלהים יהי מאורות' ';רקיע

 עד שמפני זה הוצ רכו המעתיק ים לשנות ,בראשית ברא אלהים באמרו ,שם הפועל

 . להימגמסכת הכתוב ולהע תיק לתלמי המלך אלהים ברא בראשית כדאיתא ב

 . כמו שאמר בשאר ההויות,יהי  כן שלא נאמר בבריאת שמים וארץ שלישיוהשנוי ה

 

  ?רץ היתה תהו ובהוין והאי מהו ענ:הרביעיתהשאלה 
 .ן"הרמב ונמשך אחריו ל,בחלק בהרב המורה  בו רשוכבר ידעת מה שפי

שהארץ ,  אחר שזכר בריאת שמים וארץ,שבא הכתוב הז ה להודיענו, וכלל כוונתם הוא

 ולכן זכר .ארץ ומים ואויר ואש, ארבעההיתה כוללת היסודות ה, ההיא אשר זכר שברא

 כי האש היסודי  ,האש יסוד א והחושך שהו,העפרסוד  שהכונה בו י,ו הארץבזה ה פסוק 

  .היה נראה בלילה,  ואלו היה מאיר,הוא חשוך

בשמעכם את הקול ' בהר סיני אמרממה שנ, האש הוא ך שהחושההרב המורוהוכ יח 

' איוב כ (''תאכלהו אש לא נופח וגו'וכן , 'ודבריו שמעת מתוך האש' ר ונאמ',מתוך החושך

  .המימי היסוד א שהועל פני המים, האוירוא יסוד  שהורוח אלהים). 'כו

 

 :והדעת הזה אינו אמיתי בעיני מפנים
 ואם היה שם חושך .והארץ היתה תהו ובהו וחושך על פני תהום ר שהכתוב אוממהם

לוף י בחא שהו, קודם זכרון המים  והאוירםאיך סמך אותו לתהו, נאמר על יסוד האש

 . דור הטב עייהס
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לא , לראיה שיאמר על האש שם חושךהרב  אוהכתובים שהבי,  האששהחושך אינוומהם 

 על הענן והערפל שהיה סביב האש , במעמד הר סינירלפי שהחושך שנזכ, יעידו עליו כלל

לפי שהיה הקו ל האלהי , 'שמעכם את הקול מתוך החושךכ'וזה ענין ,  שם נאמרההנרא

 . 'ריו שמעת מתוך האשודב' ואין זה האש שאמר .ההוא יוצא מתוך החושך אשר שם

והענן ,  האש הנראה בראש ההר לעיני בני ישראל: דברים מתחלפיםשניאבל היו שם 

 וצדקו אם . הענן החשוךתוהקול  היה י וצא מה אש באמצעו, והערפל החשוך שהיה סביב ו

 .כן שני הכתוב ים

את ') 'דברים ה( ויעיד על זה אמרו .ולא אש על החושך, ולא נאמר חושך על האש

שהוא החושך , 'אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל' ברים האלה דבר ההד

 : דבריםשניהם , 'כל חושך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח'וכן , שהיה סביב האש

 .  לא דבר אחד,האור והחושך 

 

 חוץ , כי אלו הי ה מאיר  היה נראה ב לילה,שהאש היסודי ה וא חשוךהרב ומה שכתב  

 ולא , אבל הוא ספיריי. כי הוא אינו חשוך ואינו גם כן מאיר. הדבר כןמכבוד חכמתו אין

.  כי הנה האויר אינו מאיר ולא יאמר שהוא חשוך,יתחייב מהי ו תו בלתי מאיר שיהיה חשוך

 שהרי ,ין לא נקרא בשם מיוחדי גם שיסוד הארץ עד. היה מחשיך לנו היום,ואם היה חשוך

  . ארץויקרא אלהים ליבשהביום השלישי  נאמר 
 

 שאם נמצא חושך ,והאמת הוא. ולכן הארץ הנזכרת בכאן הוא שם אל כלל התחתונים

 ואינו כן באש , הוא מפני עכירות החומר ההוא,באש המתלקחת בעצים אשר אצלנו

 . היסודי כי אינו  מסובך בדבר עב ועכור

ל   אבל על כל מה שיש מן הארץ עד הגלג,ויש מהקדמונים שאמרו שאין שם יסוד האש

 , וחלקיו מתחלפים באיכיות ב פחות ויתרון  כפי קרבתו אל המרכז או אל המקיף,הוא אויר

 .  לא מאירים ולא חשיכים, וכלם הם ספיריים.לא שיתחלפו בצורה

 

 .כמו שיתבאר אחר זה. וזה ו באמת הדעת היותר קרוב למושכל

הוא יותר  אין ספק שיאמרו ש,ואף אותם שחשבו שיסוד האש הוא חלוק בצורה מהאויר

 כי כל מה שיתרחק .כבים בלילה והשמש ביום ו ולכן יתראו בו הכ,בהיר וספירי י  ממנו

  . יוסיף בהירו ת וספיריות,מהארץ ויתקרב אל הגלגל

 . וכל זה יוכ יח שלא נאמר בפסוק הזה חו שך על יסוד האש

 

ך  ומקום האש אינו סמו, כי הנה תהום הוא עומק המיםוחושך על פני תהוםומהם אמרו 

 .  כי הוא על האויר לא על המים מבלי אמצעי,אליו
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 , וכתב שבהיות החושך שהיא האש על האויר, בזה הספקהרב המורהוכבר נתחבט 

 . החושך על פני המים באמצעות האוירם כן אה הי,והאויר על המים

  

 אלא ,ב ו ת הרחוקות בדברי כי התורה לא באה להודיע הס.אבל זה מאמר בטל הוא

 כי , היה ראוי שיאמר וחושך על פני הרוח, ואם היה החושך הוא האש.ו בותהסיבות הקר

 , ואם על ידי אמצעיים באו דברי תורה. לא על פני תהום,הוא מקומו ה טבעי בלי אמצעי

 הנה אם כן אין . גם כן נוכל לומר שיהיה החושך על פני הארץ באמצעות האויר והמים

 . החושך שם האש

 

 כי הנה ל א תמצא בכל הכתובים  . אינו כן,על יסוד האוירהרב ו  שפירש,וכן בעני ן הרו ח

 בספר אמר כמו שנ. אלא הרוח הנושב שהוא מורכב,שיקרא רוח היסוד האוירי  הפשוט

  . או שאר הדברים שיכנה הכתוב בשם רוח כמו שיתבאר.האותות

 , יקשה למה ייוחס אל האלהים, אלא שהיה הרוח הנזכר  כאן יסוד האויר,ואם לא כן

 .  ולא ייחס אליו ככה שאר היסודות שזכר,באמרו ורוח אלהים מרחפת

נשפת ' ''ורוח נסע מאת ה' , על האויראמר להוכי ח שנ,מ הרוחהרב והפסוק ים שהביא 

 ולא על יסוד האויר שהוא , שהוא המתנועע, כולם על הרוח הנושב  נאמרו, ודומי הם'ברוחך

  .נח במקומו

פול השאלה י ולכן ת,היסודות'  בזה הפסוק זכרון הדומפני זה כולו לא נחה דעתי לפרש

  . בהיותם יסודות הדברים השפלים, בראשיתהלמה לא נזכרה בריאתם במעש

 , אינו לשון בריאה, כי הנה אומ רו על פני תהום על פני המים,ומהו גם כן ע נין זה ה פסוק 

 . כמו שנאמר על שאר הדברים שנבראו אז,ן כיון שלא נאמר בהם יהי כ

 

 מה הוא האור הנזכר כאן בפרשה כפי פשט הכתוב ומה :חמישיתאלה ההש

 ?ענינו
 חשבו שהאור הנזכר כאן , גם כן וכל האוחזים דרכםע"ראב וההרב המור הואתה תדע ש

 , שפירש התורה לאומותא"א דליר"וניקול. הוא האור עצמו מהמאורו ת שנבראו בשמים

  הרב המורה  אולי שלא ראה בדברי ,ם זכרו בשם יש מפרשין"רמב וגם ה,זהו דעתו גם כן

 . ולכן יחסו אליו

 

 כי הנה .עוד תשוב תראה שגם בחכמי הגמרא נמצאו אנשים חכמים מחזי קים בדעת הזה

  :והקשו שם.  ומנו בכללם האור,במסכת חגיגה אמרו שביו ם הראשון נבראו עשרה דברים

ו יה י   ערב   '  ו כת י ב  ' , יםו י ת ן  א ו תם   אל ה ים   ב ר קי ע   הש מ ' ו הכ ת יב   , וא ו ר  ב י ום   ה ר אש ו ן  א י בר י 

   .' ו י הי   בו ק ר  י ו ם  רב יע י
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  :ואמרו בסוף הסוגיא
 אד ם  צ ופ ה   ו מב י ט  ב ו   מ סו ף  ה עו לם   ו עד  ,  א ור   ש בר א  ה ק ד וש  ב רו ך  ה ו א  ב י ום   רא שו ן , כת נא י 

  ול א   תל א ן  ,   ה ן  ה ן   מא ור ו ת  ש נ בר או   בי ו ם  ר אש ו ן:   וחכ מ ים  א ו מר ים .  ד בר י  ר בי   יע ק ב, ס ופ ו

 .     עד כ א ן. עד  י ום  ר בי עי 

 

 , האור  הזה מושכלה שקצת החכמים היו סוברים  שיהי, זה המאמרויראה מפשו טו של

  . וקצתם היו חושבים שהיה ה אור מוחש.רמז לשכלים הנבדלים

.  אמר האור בפרשה הזו על המלאכיםי שאין ראוי לחשוב שי,וכבר ביארתי בשאלה השנית

  הה רב המור ראוי לבארו כפי מה שירצהו , שהוא היות האור מוחש,שניתאמנם הדעת ה

 . ותלמידיו

 השמים בתחילת הבריאה ת וחשבו שבבריא,וכל האחרונים שאחזו דרכוהרב ואומר ש

צוץ המתפשט מהגשם י שאינו זולת הנר ונאצל מהם מיד האו,נבראו גם כן המאורות

 לפי שהמציאות והטוב , ואומר בו כי טוב , והו א שנזכר כאן בפרשה,המאיר בגשם הספיריי

 . יתהפכו בנוש א

 להיות , הגלגל אשר עשה הבדל טבעי בצורהתם בין האור ובי ן  החושך בתנועווהבדיל הש

 היא כפי , יום ולחושך לילהר וקריאת השם לאו.שניהם מקבי לים הקבלת המציאות והע דר

 להיותו סיב ה  , ונתיחסו הדברים האלה לאלוה יתברך. כי השמות הם מוסכמים,האנשים

 ,קף  הגלגל הכולל ממז רח למערבישך בה וכאשר שמשו האור והחו.ראשונה לכל הדברים

ד " בן כ, כחשכה כאורה,ר יום מתאח, רוצה לומר. היה יום אחד,ומשם חזרתו למזרח

 . שעות

 

 יראה שהמאור הגדול בעת ההשפעה הכללית , בוקרחר כךוממה שאמר ראשונה ערב וא

 ושברגע ההוא הי ה ח ושך מתפשט על החלק , ליבשהתנקבע נוכח מרכז הארץ מתח

 אלא , ולדעתו זה לא נברא האור בעצמו. זרח על פני כל הארץחר כך וא.לה מהיב שההנג

 . ומתנועתו נמשך האור, צוה השם שיתנועע,שכאשר נברא הגלגל

  

 הוצרך , המאורות ביום הרביעית הזה מה שזכרה התורה מבריאתולפי שיקשה על הדע

 ,הנזכר] ממורה נבוכ י ם[ל ,בלק  להשיב עליו כ פי הנראה מ תוך דבריו באותו חהרב המורה

האמנם ברביעי נגלית  .  והאור הנאצל מהם,שביום הראשון נברא הגלגל והמאורות

 והמטר לא ירד , לפי שלא תהיה אלא בירידת המטר,ונראתה פעולתם בבריאת הצמחים

 לא שנתחדש אז . ושסיבתם החום המגיע מהאור השמשי,כי אם בהעלאת אדים מן הארץ

 .במאורות ולא באור הנאצל מהם לא בגלגל ולא ,דבר

בז ה  הרב  ונעזר . כפי  מה שהליצו  בעדו מפרשי ספרו,ודעתו בזההרב זהו הנראה מ דברי 

 .  הן הן מאורות שנבראו ביום הראשון ולא תלאן עד היום הרביעי,מאותו מאמר שזכרתי
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 כמה שאמר , כשזכר הדעת הזה  בשם יש מפרשים, לזה עצמו כיו ןן"הרמבאולי שגם 

  :שונולה ו ו זבסופ

 .  כ"  ע. וא ם  כן   יר מ וז   הכ ת וב   לא שר   י ה י ה  בר ב יע י  אחר י   ה יו ת   ה מא ו רו ת  ב ר ק י ע  הש מ ים 

 אלא , שהאור הנזכר ביום הראשון הוא עצמו אור המאורות הנזכר ברביעי,רוצה לומר

 . שבראשון זכרו הכתוב על העתיד להיות ברביעי

 

 וזה ,ל"חזו ת וסותר דברי  ומעו,והדעת הזה בכללו הנה הוא מכחיש עדות כתבי התורה

 .מפנים

  

 ראשון 
ואם לא נברא האור בפני עצמו אלא שיתחדש  .ויאמר אלהים יהי אורשהכתוב אומ ר 

 , כי האור לא נהיה ולא נברא בעצמו, מה יהיה  ענין האמירה הזאת,בתנועת הגלגל

 כל שכן שאם כבר נברא הגלגל . אלא שיהיה האור,והכתוב לא אמר שיתנועע הגלגל

 כי הוא מעצמו ית נועע בהכרח והמנוחה  , לא היה צ ורך שיצוה השם  ב תנועתו,דריותובכ

  .'יהי אור וגו ומה יה י ה אם כן מאמר .קווהיא נמנעת בח

 

 שניתו
יהי מאורות ברקיע השמים ויעש אלהים את שני מאורות ויתן אותם שהנה הכתוב אומר 

גלות י לא על ה,יותם ידבר שעל ה,והמאמרים האלה כולם מורים. אלהים ברקיע השמים

 . פעולתיהם

 , שבו נראו הדשאיםשלישי היה ראוי שיי וחס ליום ה,גלות הפעו לות אמריגם שאם על ה

  .לא על היום הרביעי

 ולומר שיש לדברים מציאת ,וכבר חשב אחד מחכמי הדור להשיב  על זה באופן אחר

 ,שון אמר השם יהי אור ושביום הרא. ומציאות מושכל בנפש הפועל אותו,מוחש חוץ לנפש

 ושלכן לא נאמר ביום .עלו  וברבי עי בראו בפ,לפי שאמר אל לבו והסכי ם בחכמתו לבראו

 רצונו לומר שיהיה האור ,ויהי אור אבל אמר ,עלו לפי שלא היה אז בפ,הראשון ויהי  כן

 . מצאויא עת הועל בבובפ

 אז דבר מזה   לא שהיה, שבחכמתו ראה להבדיל האור מן החושך,ויבדל אלהיםוכן 

 .  כי הנה לא יצא אל המציאות רק ביום הרב יעי,בפועל

 

 לפרשו אלא על פשראי לפי שמאמר יהי אור א .תייוזה גם כן כשיעויין אינו נכון ולא אמ

 שהוא המציאות  , תורה על ההיות, כי מלת יהי. לא על מחשבת הלב,עלויתו ויציאתו לפו הו

 . כמו יהי רקיע יהי  מאורות,עלובפ
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 ואם אז לא .יהי אור והראשון שמנו מהם ,בעשרה מאמרות נברא העולם ל"רזוד שאוע

 כי שאר המאמרות הם ,ם אינו אם כן מהמאמרות שבהם נברא העול,נברא דבר בפועל

 . כולם בפועל

 

 לא היה ראוי ,א אותוו שידיעתו יתברך באור קודם הויתו ועלותו במחשבה לבר,ועוד

 בלתי  בעל תכלית כיון ש קודם לכן שעור זמן ,ום הר אשוןיחסו למלאכת היילהכתב ולא ל

 , וכל חלק ממנה ידוע ומושכל לפניו יתברך, היה בבריאה בכל לה,אם אפשר לשערו

 .  ואיך אם כן ניחס השכלת האור קודם היותו לזמן ויום מוגבל.ועלתה במחשבתו להבראות

 

 ולשון ,מוגשם בפועל ומעשה שאר הימים ,ועוד שאיך יהיה מעשה היום הראשון  מושכל

 אחד , ולמה זה נאמר שבאו שני מאמרים על האור.לוף כללילם מבלי חוהכתובים שו ה בכ

 ולא נמצא כזה בדבר משאר , ואחד כשנברא בפועל,מהם כאשר עלה במחשבה להבראות

והעשיה בפוע ל אחר כך '  לעשות ביום אה כל שכן שתהיה ההסכמ,הדברים שנבראו

  ? הכח האלהי מלברוא מיד כשהסכים בחכמתו על בריאתו הקצור קצר,שת ימיםושל

 

 ויה י אור כי עם היות שלא , שאם היה מאמר יהי אור שאמרו השם בלבו מה יהיה,ועוד

 יהיה  ויהי אור ,שאם לא נאמר כן. שהיה בפוע ל - יחויי ב הוא שי היה ו יהי אור  ,אמר ויהי כן

 . מיותר והכפל  גמור

 

 ונאמר , איך היה אז ערב ובוקר,יה שם אור נמצא בפועל כי אם ביום הראשון  לא ה,ועוד

 אלא אם יאמרו שהיה הכל   . וכזה נאמר בכל ימי  בראשית.ויה י ערב ויה י  בוקר יום אחד

 ואין אפיקורוס גדול , ושאר חידוש העולם כולו דמיונות,מדומה או מושכל ולא דבר בפועל

  .מזה

 

  . וכשל עוזר ונפל עזור,ן בהם ממשוכל זה ממה  שיורה שדברי החכם הזה לדעת הרב אי

 

  שלישית הרב המורהועוד יקשה על 
 לא היה הכתו ב , כי הנה ההבד ל ההווה אם היה מתנועת הגלגל,'אמרו ויבדל אלהים וגו

להבדיל  כמו שאמר ו, הלא תראה שבבריאת המאורות אליהם ייוחס האור.חסו לשםימי
 . ת" לא השי,ת כי הם היו המ בדילים באמ,בין האור ובין החושך

 

 לפי , לא לרחוקות, שהתורה לסיבות הקרובות מיחסת הדברים,ועוד הודעתיך פעמים

 . שאין בידיעות הסיבות הרחוקות שלימות ידיעה
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הן הן מאורות שנבראו ביום 'מאמר ב איך חשבו להסתייע ,והתימה מהח כמים האלה כולם

ר שבפועל נבראו המאורות  כי הנה  המאמר ההו א מבא. 'ראשון ולא תלאן עד יום רביעי

 זה עם םואיך יס כי.  ושלא נתלו ולא שמשו בתנועותיהם וה ארתם עד הרביעי, ביום הראשון

 . ראות הפעו לות או שאר הדמיונות אשר אמרויה

 

 :בראשית רבה מבואר ממה שאמרו ב,ל"חזואמנם שזה סותר לדעת 

 : ר  ח נ י נא "ל וי   בש ם  רב י  ח מא  ב '  ר

   : א   בו רא   ב כל  י ום   ו יו םשל ש  בר י ו ת  ה י ה  ה ק ד וש  ב ר ו ך  ה ו

 .    שמ י ם  ו אר ץ  ו א ור ה בראשון

 .     ר ק יע  ו מ לאכ י ם  ו ג הי נ םבשני

 .    דש א י ם  וא י ל נו ת   וג ן   עדן בשלישי

 .   חמ ה   ו לב נ ה  ו מ זל ו תברביעי  

 .    ע ופ ו ת  ו דג ים   ול ו י ת ןבחמשי

 .    אדם   וח ו ה  ו רמ ש בששי

 , כמו שנבראו שמים וארץת שביום הראשון נבראת האורה בפוע ל ומציאו,כי הנה ביארו

 ומה הוא אם כן . וכל זה יוכי ח שהאור הזה אינו אור המאורות.ברביעי נב ראו המאורותוש

 . מי יתן ואדע,ענינו

 

  'ויהי כן' ולא 'ויעש אלהים' למה בבריאת האור לא נאמר :שישיתהשאלה ה
 אחר שאמר הכתוב , בענין הרקיע,שניכי הנה ביום ה . כמו שנאמר במלאכת שאר הימים

 ,רביעיה וכן ביום .ויהי כןומלבד זה נאמר שם  .ש אלהים את הרקיעויע נאמר ,יהי רקיע

ואמנם  .ויהי כן רושם נאמ , ויעש אלהים את שני המאורותאמריהי מאורות אחרי שאמר 

 ופעם . בלבדויעש אלהיםבמלאכת שאר הימים אחרי המאמר הראשון פעם יאמר הכתוב 

 . ולא נאמר בו ויה י כן.ם את האור אבל בבריאת האור לא נאמר ויעש אלהי. בלבדויהי כן

 . שאינו כדרך לשון התורה במעשה שאר הדבריםויהי אורובמקו מו אמר 

 

  באמרו וירא אלהים את האור כי טוב :שביעיתהשאלה ה
  .ויבדל אלהים בין האור וב ין  החושך

 . םויקשה זה מפ ני

  :ראשונה
 במעשה מר כמו שנא,טמפני מה לא אמר בבריאת האור וירא אלהים כי טוב  בסתם והחל

  .שאר הימים

  :ושנית
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 כי הנה המציאות הוא נבדל מההעדר בעצמו ,מה ענין ההב דלה הזאת שיחס אליו יתברך

 פשראי  ושני המקבילים  א, לפי שהאור הוא מציאות והחושך הו א העדרו,ומבלי מבדיל 

  .שימצאו יחדו

  :ושלישית
 כאלו אם לא היה האור טוב  ,ין החושךמה ענין אמרו שלפי שהיה האור טוב הבדיל בינו וב

י  כי הקנין וההעדר א. והוא שקר, וישבו שניהם שבת אחים גם יחד,לא היה מבדיל ביניהם

 .  שימצא האחד כי אם בבטול השני וסורופשרא

  :ורביעי
 לפי שהיה לו לומר  ראשונה ויבדל אלהים , לפי הנראה ממנו,שהפסוק אינו  מסודר כראוי

 רצונו לומר שהיה האור והבדלתו , ואחר כך וירא אלהים כי טוב,ושךבין האור ובין  הח

 . ואחר כך ויבדל, לא שיאמר שראה את האור כי טוב.מהחושך דבר טוב ונאות

 

 .  באמרו ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד:שמיניתהשאלה ה
 :ויקשה זה מ שלושה פנים

לפי שהער ב  . ה ללילה בהיות היום קו דם בטבע וידיע, הערב קודם הבוקראם ממה שזכר

 , ולכן למעלה זכר ראשונה בריאת האור.יתחייב מהשקע אור היום תחת הארץ ובא בצלה

 . ואחר כך אמר שהבדיל השם בין האור ובין החושך

 , או ויהי חושך ויהי יום, ולא אמר ויה י לילה ויהי יו ם,ויהי ערב ויהי בוקר ואם ממה שאמר

 . ולא ויהי ערב ויה י בוקר

 כמו שאמר בשאר הימים שני שלישי רביעי  , ולא אמר יום ראשון, יום אחדוואם מאמר

 .חמשי ששי

 

 ]ה"למה נזכר במעשה בראשית שם אלהים ולא שם הוי[
  למה זה בכל מעשה בראשית נזכר תמיד שם אלהים :השאלה העשירית

 ,עולםוי ת הופור מהי להיותו יותר נאות לאותו ס,ד"אותיות ידו' ולא נזכר שם ההויה בן ד

 . להיותו שם ההוי ה לא שם אלהים

 כמו שאמר ,ין הבריאה לאותו שם הנכבדייח סים עניהלא תראה שהנביאים תמיד היו מ

' בורא השמים ונוטהם הלא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה' כה אמר האל ה'ישעיה 

 ורבים  .'כי הוא צוה ונבראו' מן השמים וגו' הללו את ה'ועוד אמר דוד . 'בורא קצות הארץ

 ולמה אם כן לא נזכר אותו .כאלה שתמיד יחסו הבריאה הראשונה לשם המקודש הזה

 כי אם , בסיפו ר ששת הימי ם ובפרשת ויכלוצוני לומר ר,שם ההויה ב כל מעשה בראשית

 . שם אלהים
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 אם לא ,אלהים' ה באו השמות מחוברים , והלאה'אלה תולדות השמים'אבל מפרשת 

 ''והאדם ידע את חוה אשתו וגו'ובפרשת .  תמיד שם אלהיםבדברי הנחש והאשה שנזכר

כי שת לי אלהים ' אלא בדברי האשה  גם כן , ולא שם אלהים כלל,בלבד' נזכר תמיד שם ה

 אבל ,' לא שם ה,פור השתלשלות הדורות נזכר תמיד שם אלהים בלבדיובס. 'זרע אחר

כי רבה רעת ' א הויר'ובפרשת . ''מן האדמה אשר אררה ה'לא בדברי למך שנאמר 

ובפרשת המבול נזכר  תמיד שם . ה ל א שם אלהים" בה נזכר תמיד שם יהו',האדם

  .אלהים

  .נויי ם הגדולים האלהימי יתן ידעתי סיבת הש

 וראה הקדוש ברוך הוא שלא ,דת הדיןיא העולם במו אמרו שעלה במחשבה לברל"חזו

 וגם אמרו שנזכר שם מלא .דת הרחמיםיתף בו מידת הדין ושי יוכל העולם להתקיים במ

  .על עולם מלא

  .תתםימי יתן יובנו ג ם כן המאמרים ההמה על פי אמ

 אבל היא כוללת לכל פרשיות מעשה ,והשאלה הזאת אינה מיוחדת לפרשה הזאת
 .בראשית

 

 רשה  וראוי לפרש פסוקי הפ,ערתי בפרשה הראשונה הזאתיאלה הם השאלות אשר ש

 . כולםהזאת באופן יותרו השאלות האלה 

 

  מילון מושגים בפרשת בראשית–הרחבה בחלק שני 
 מהות שם אלהים: הרחבה בחלק שני
 מושגים בפרשת בראשית: הרחבה בחלק שני

 

 ]ביאור הפרשה ותשובות לשאלות[

 . )א,א (את השמים ואת הארץבראשית ברא אלהים 
 

 ]'בראשית'פירוש המילה [
ם על ההתחלות והיסוד שהוא חלק  שיאמר א,לת בראשיתיכפי מה שבי ארתי בשיתוף מ

  . ואם אינה זמן, שהיא התחלת הזמן,ואם על העתה. הרב המורה מהדבר כדברי 

  :ראוי לבאר הפסוק הזה ב אחד משני דרכים

 

 ויאמר הכתוב השמים  והארץ עם הראשית ,עםראשית ישמש מקום ב שבית הראשון

 שהוא מה שיורה לשון  , רצונו לומר מהאין הגמור,א הכל ברא להמצי,וההתחלה שלהם

 . אלהים המשפיע הראשון ביכ ולת מוחלט:  הראשונהוובריאה כפי ה נחת
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 לפי שהכופרי ם בחידוש ,הית להניח המאמר הזה  בהתחלתהווהנה הוצרכ ה  התורה האל

 מבלי ,ואמרו שהשמים וארץ הם קדמונים לפי מה שהם. חשו אותו מעיקרוי מהם כ,העולם

 . סטו ותלמידיויעת אר וזהו ד.היות להם התחלה זמנית

 והוא דעת אפלטון .מר קדוםו אבל אמרו שנתחדשו מח,ש השמי ם והארץודיומהם הודו  ב ח

 . ושאר הקודמים

בראשית ברא  : העידה תורת האל,וכדי לבטל שני הדעות הקודמים הכ וזב ים האלה
 ברא אלהים את , רצונו לומר עם הראשית ועם ההתחלה שלהם שהוא חומרם.'ים וגוהאל

 . ש הראשוןווזהו הפיר . מבלי היות שם דבר קדום כלל זולתו,ליונים ואת התחתוניםהע

 

 ]הפסוק סותר שלוש דעות פילוסופיות[
רשים ו ששלושה  שהתורה האלהית הניחה בפסוק   הזה , מהפירוש הואשניוהדרך ה

  :לפילוסופיםתיות שהיו יש דעות בלתי אמוסותרים והורסים של

 

 שנרמז ממנו להתחלת עתה כי כל ,לא ישוער בו התחלה שהם חשבו שהזמן ראשוןה

 ולא , להיות עתה שתהיה ראשית זמןפשראי  וא. היה סוף הזמן העובר,הזמן העתיד

 . תהיה גם כן תכלית הזמן החולף

 אבל שכבר היה שם עתה שהיתה ראשית והתחלה לזמן ,והתורה העי דה שאינו כן

 וב ה   ,עתה שבה התחיל מציאות הזמן והיא ה. מבלי שתהיה תכלית זמן עובר,בהחלט

 כי הראשית הוא , ועל זה אמר בראשית ברא אלקים.את השמים ואת הארץ' ברא ית

 ולא תכלית , ונקראת ראשית לפי שהיא בלבד היתה ראשית בזמן הבא,העתה הראשונה

 שכל אחד מהם הוא ראשית ותכלית מבחינות , מה שאין כן בשאר העתות.זמן עובר

' מר באותה שעה שהיתה  ראשית ולא תכלית ברא אלהים את השמים וגו כאלו א,שונות

 . שוןאררש הווזהו הש 

 

 וזה שהפלוסופים  לא הגיעה דעתם לצייר .תתהי ואמה הוא בענין הבריאשנירש הווהש

והתורה  . שקר - והיה אצלם התהוות מוגשם לא מדבר ,שיתהוה הדבר אלא מדבר

בראשית ברא אלהים את השמים ואת  במה שאמרה ,האלהית העידה על מציאת זה
 שעם היות שבהמשך ההויה ה טבעית לא יתהוה דבר כי אם מדבר , רצונו לומר.הארץ

 אלא אחר ,מדבר- המציא הקדוש ברוך הוא לא, בראשית הזמן והתחלתו,שכבר היה

 כפי הנחתי הראשונה את העליונים ,הבריא ע ליו לשון ה שהוא מה שיור.ההעדר המו חלט

 .ר האפס הגמור ואח,לתו המוחלטוי כולם נמצאו ונבראו ביכ כ,ותחתונים

  

 אינו דבר נמנע ,וכבר ביארתי אני בספר מפעלות אלהים שהתהוות יש מאין כפי העיון

 תהיה התחלת ,ה ראשונעתהושאינו מן הנמנעות המצא . 'ק הפועל האלהי יתובעצמו בח
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 על הטענות ילוסופייון  הפוהשיבותי דברים נכוחים כפי הע. הזמן מבלי שתהיה תכליתו

 . שנירש הווזהו הש .רשים האלהושעשה הפילוסוף לבטל הש

 

להיותו  אחד לא יבוא ממנו אלא ' לוסופ ים  חשבו שהאל יתי שהפ, הואשלישירש הווהש

 רךדל  ושע, וממנו יבא העלול השני והגלגל, ושהוא ישפיע העלול הראשון מהנבדלים,אחד

חלק  בש מם בהר ב המורה וכ מו שזכרו .הכ ם זה מזמשיההשתלשלות נתרבו הנמצאים בה

  .בב פרק 

 אין ספק שישגיח ,בן סינא שנתרחק בענין ההשתלשלות מדרך ,בן רושדגם לדעת 

 ,ם וישפיע ב שניות ובאמצעותם בעולם הגלגלי,ה  וישפי ע ראשונה בעולם הנבדלים"הקב

שמי גבר משך די אצל כולם מהשקר ההוהי.  השפלם כולם בעולתבאמצעות ובשלישי

 .מהראשון יתברך מבלי אמצעי

 

רצונו  .בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ העידה התורה ,ולבטל הדעת הזה

 , רוצה לומר בעצם וראשונה, ביכולת מוחלט בראשית, שהאלהים המשפיע  הראשון,לומר

 ברא את השמים שהוא שם כולל לנבדלים כפי  ,לא בשניות ולא בהשתלשלות זה מזה

 וגם את הארץ החומרית מאוד  , ולכדור השמימי י שהוא משכן הרוחניים,הםמדרגותי

בהשפעה   '  והיה אם כן אופן יחס הארץ אל המשפיע הראשון ית.כוללת לארבע היסודות

אופן יחס השמים השכליי ם המניעים כ ,וההמצאה אחר ההעדר ממנו בלי אמצעי

ציא בעצמו מהא ין המ וחלט   בשאלו ואלו המ,בברי אתם' והמתנועעים הראשונים אליו ית

  .בלי אמצעי

 

 , התחלהה על עתה הראשונה שהיתבראשית מלת ש תפור, כפי הפירוש ה זה,הנה אם כן

 אל הפועל רצונו לומר שנמשכה ממנו בעצם הוגם יפורש יחס הפעול. לא תכלית לזמן

 . וראשונה בלי אמצעי

 ר  אחר האפס הגמוועל התהוו ת הדבר הפעליי.  על המצאת היש מאיןה תורבראומלת 

  .השהיא הנחתו הראשונ

 . חות כולםו  יורה על המשפיע הראשון בעל היכולת המוחלט והכ,אלהיםושם 

.  והגרם השמי מיי ה מתנועע הראשון, י ורה  על השכלים הנבדלים למדרגותיהםוהשמים

 . ארץלם יכנה בשם ו שכ,םהיסודות הקלים והכבדי'  תכלול הגשם המוקף הכולל דוהארץ

 

  :מה שפירשתי בזה הפסוק הותרה השאלה הראשונהועם 
 אינו כולל העליונים והתחתונים  ,לפי שאמרו בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

 אבל בא .חניים שנבראו ראשונהוו לא נאמר גם כן על חומרים כ. ם ומורכביםלם פשוטיוכ

ר השכלים הכתוב הז ה להודיע שבתחילת הזמן המציא הקדוש ברוך הוא מהאין הגמו 
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  וכן ארבע היס ודות אשר הם בתוך הכדו ר כולם בערבוביא מבלי  ,מייהנבדלים והכ דור השמ

 . הבדל

 

 לא נבראו בפעליותם ביום , וכן המורכבים מה יסודות, והמאורותםאמנם שאר הגלגלי

ח להוציא מהם ו כ,להיבאותן ההתחלות הראשונות שברא בתח'  אבל נתן ית,הראשון

 . יות  כמו שיתבארבשאר הימים שאר ההו

 

  ,וכן הותרה השאלה השנית במה שבארתי
 .  כולם והגלגל העליון שהוא משכן להםם הנבדליםששם שמים יכלול השכלי

 

 ויצא מזה שנזכרה בתורה בריאת .וכבר הוכחתי  שהיה זה דעת קצת חכמי ישראל

או  עם היות שקצת החכמים חשבו שנבר,המלאכים ביו ם הראשון קו דם כל שאר הדברים

 .חמישי או בשניב

 . שלא יאמרו שסייעו במע שה שמים וארץ כמו שהודעתיך,בהיוהב יאם לדעת ההוא ס

  

  ,שלישיתוכן הותרה השאלה ה
 ומפני שלא , לפי שהם נבראו מהאין.שלא נכתב בבריאת שמים וארץ ויאמר אלהים

 .  לא נאמר בה ויאמר אלהים,היה נושא בהויתם
 

 ,רת השם ורצונוי בהיות  שם נושא מקבל גז,ה יש מיש שהי,אמנם במלאכת שאר הימי ם

 כי גזר על מה שכבר נברא שיעשה ממנו כך וכך כפי הכח ,הפיל הכתוב בו לשון אמירה

 לפי שאותו מאמר לא יאמר ,ויה י כן ולזה גם כן לא נאמר בבריאת שמים וארץ .שנתן בו

בל השמים עשה מהם א. אלא על קיום הדברים והת מדתם באותו אופן שנבראו מבלי שנוי

 ובע בור שלא נשארו שמים ו ארץ באותו , ומהארץ נבדלו היסודות,הרקיע כמו  שיתבאר

 כי  הוא מורה על ההתמדה , לא נאמר בבריאתם ויהי כן,אופן כמו שנבראו ביום ה ראשון

 .  כאלו יאמר ויהי כן תמיד.מבלי שנוי

 

  ,רביעיתובזה הותרה גם כן השאלה ה
 כמו , ולא אמר יהי ארץ ומים ושאר היסודות,ארבע היסודותשלא זכר הכתוב בריאת 

 לפי שכל ארבע היסודות נכללו בשם ארץ בפסוק ,שאמר יהי רקיע יהי מאורות
 כי אם להודיע מה שקרה בהם , ולא היה צריך לזכור עוד בריאתם בפרט,הראשון הזה
 . אחר הבריאה
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 : לשתי סיבותרא אלהיםבראשית ב ואמרה אלהים ברא בראשיתוהנה לא אמרה תורה 

 לכן אמר בראשית ,אינו ניכר ולא נודע אצלנו כי אם מפאת פעולותיו'  שהאל יתהאחת

 ואחר כך זכר שם אלהים כי על ידי שברא את העולם נודע כי הוא האלהים ,ברא

  .'בורא השמים הוא האלהים' כה אמר ה') ה יח"ישעיה מ( כמאמר הנביא .המשפיע

 

 היינו טועים לחשוב ,ה אלהים ברא בראשית את השמים שאם אמרה תורוהשנית

 , שקדם בבריאהן"רמב כאלו תאמר החומר ההוא שחשב ה,שבראשית היה דבר נברא

 : הכתוברוש ושהיה פי. ויאמר שנתהוו ממנו שאר הדברים,שלהיות התחלה יקרא ראשית

  . שהכל ברא אז, את השמים ואת הארץ,תאלהים ברא את בראשי

ה לא חומר ולא חומרים קודם בריאת שמים " הזה שלא ברא הקבתוכדי להסיר הטע

  .'בראשית ברא אלהים וגו אמר ,וארץ

 

  בבראשית רבה אמרו ,את ולא אמר שמים וארץ מבלי את השמיםואמנם למה אמר 

 א ל ו  אמ ר   :   ו הו א   הש י בו   מש ם  נ ח ום  א י ש  גם   זו , שש אל   אל י ו  ר בי  ע ק י ב א  א ת  ר ב י  י שמ עא ל

 כ י   : א מר  ל ו .   ה י י נו  א ו מר ים  א ף  שמ י ם  וא רץ  א לו ה ו ת  ה ם,א רץ בר אש י ת  בר א  אל ה ים  ש מ ים   ו

 את   אל א .   ש אי ן   את ם   יו דע ים   לדר ו ש. מכ ם  –ק   ה וא   י   ו א ם  ר , ק   ה וא   מכ םי לא  ד בר   ר 
 .   ל"   עכם  וד ש אי ת ל רב ו ת  א יל נ ו ואת הארץ.    ו מז לו תם  לר ב ו ת  ח מ ה  ו לב נ ה  ו כו כב י,השמים

 

אשית ברא אלהים  ברב והוא שאלו אמר הכתו,עקיבא נתן באמת בדבר טעם נאה' הנה ר

 צונו לומר ר: אולי יטעו בני אדם לחשוב שהיו שלושתם אלהות המה היוצרים,שמים וארץ

 והארץ שבראה אחר כך את , והשמים שבראו את הארץ, שברא את השמים,אלהים

 מהם חד בר אשית ברא אלהים והשמי ם והארץ שכל א: והי ינו מפרשים בכתוב כן.מורכבי ה

 הזה ולהודיע  שהדברים תוכדי להסיר הטעו. זה באמצעות זההיה ב ורא גבוה מעל גבוה  

 להגיד ששמים וארץ את השמים ואת הארץ אמר , מ בלי אמצעי,' יתומכוחכולם נבראו 

 .  לא בוראים,נבראים היו

 

 שלא לבד ברא הקדוש ברוך הוא ביום  ,והוא. אמנם רבי ישמעאל נתן בדבר טעם אחר

 אבל גם נתן בהם אז ,א כללות ארבע היסודותהראשון השמים המקיפים בכל והארץ שהי

 חמה ולבנה ז לא שנבראו בפועל א. להוציא תולדותיהם כשאר הימים במאמרו וגזר תוחכו

  . להולידםחכו כי אם ששם בהם ,ושאר הדברים שזכר

 

 עם היות שפירשתי אותו באופן אחר בפירושי למסכת .זהו פירוש הפסוק הזה על בוריו

 .ואימתת וכאן דקדקתי הדבר כפי ,ן"רמב על דעת ה כי שם נסמכתי,אבות

 



 
 ב ראשי ת  אבר בנאל  לפרשת קיצור    tanach/il-he/il.ac.daat.www://http    לימודי יה דות ורוח את ר - דעת 

 

 

30

30

  )ב,א(  תהו ובהו וחושךההייתוהארץ 
 ]  ובהוהתו הו מהות  [

 . בבריאתםםעניינ בא לבאר עתה איך היה ,אחרי שביאר הכתוב בריאת השמים והארץ

 . האם היה הגלגל עם המאורות והכוכב ים  כולם מאירים ומזהיר ים כאשר הם היום

 או איך היו  ,ם כן עם מורכבי הם כולם על שלמותם והבדלי מקומותי הםוהיסודות נבראו ג

  .כל אלה בעת הבריאה

 לבאר מדרגות תהאלוהי כי הנה לא רצתה התורה . תהוההייתועל זה אמר שהארץ 

 ומה הם המניעים ,השכלים הנבדלים ומחנותיהם מספרם והבדליהם והשתלשלותם

 והחכמה םם המשפיעים הנבואה בנביאי  ומה ה, ומה הם נותני הצורות,בהנעת השמים

 וגם לא ביארה עניני הכדור השמימי י וצדדיו הנחתו ומרכזו ואופ ן תנועתו נפשו .בחכמים

 לפי שהדברים האלה כולם וזו לתם מהדומי ם להם הם קשים על השכל האנושי ,וחשוקו

 ולכן לא חששה התורה להרחיב הדבור בהם אחרי אשר העידה על בריאתם ,לציירם

 . לבכל

 אם מהמורכבים השפלים הקרובים  ,אבל עשתה הרחבת הביאור בדברים המוחשים אלינו

ולכן התחילה לבאר .  ואם מהמאורות והכוכ בים המו שגים לחושינו,אלינו בטבע ובמקום

  . תהו ובהוההייתוהארץ  באמרו ,עניני הארץ דסמיך ליה בפסוק הראשון שלמעלה

 

 . תהו ובהותי במלות ואפשר לפרשו כפי שני הפי רושים שזכר

ותהיה כוונת הכתוב שהיסודות . ובוהו לצורההראשון תהו לחומר שקרא הראש ו ן  ה ו א 

 מהם החומ ר והצור ה   חד היה  בה ם ובכל א,הנכללים בשם ארץ בהוי יתם הראשונה

 ה כי זה לבד היה עצם ההוי ה והבריא.המיניית והמ בדלת כל יסוד ויסוד כפי מה שהוא

 כי זהו מה  שנעשה בהם אחר כך ,הם במקום ולא הרכבותיה ם לא הבדלי,הראשונה בהם

 . בשאר הימים כמו שיתבאר

 לא היו הגלגלים ,וכן הודיע שעם היות שזכר הכתוב שברא הקדוש ברוך הוא את השמים

 והוא . ולכן לא היה עדין אור בעולם, ולא היה בהם מאורות,עדיין בשלמותם בהבדליהם

 אבל , ולא המים המכסים אותה,הכוונה  בפני תהום הארץ ואין .וחושך על פני תהוםאמרו 

 .  הגלגל שהוא פני הכדור הפו נים לתהוםתקרא פני תהום קערורי

 

  :והודיענו הכת וב בז ה שתי הודעות

 כל שכן בארץ , שעדין לא היה אור בעולם כי גם על קערורית הגלגל היה חושךהאחת

 . ובמים כי ון ש לא היה ניצוץ יורד עליהם

 והאש  רה אווי כי היו  , שהיו היסודות מעו רבים זה ב זה  בלתי נבדלים במקומותי הםוהשנית

 וכן הכבדים מים וארץ שהם היותר מורגשים לנו  , מעורבים זה בז ה,שני היסודות הקלים
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 ולכך קרא . שהוא שם למים המכסי ם את הארץ,  שהי ה הכל תהו,היו  בערבוב  ובלבול

 . וםפני תהקערורית הגלגל הפונה לצד התהום 

 

 שהוא שם לשכלים םאלוהי הנה רוח ,וזכר שעם היות השמים  מבלי מאורות ואור

 רצונו לומר השמים , מעוררת ומניעה השפעתה על פני המים, מרחפתההיי תהנבדלים 

 ואמר זה , ויתבאר עוד אחרי זה.ו בשיתופהעליונים שהם נקראו מים כמו שביארתי 

שון הוא היה מתנועע מאז שנברא על להודיענו שהכדור השמימיי שנברא ביום הרא

 כי באותו עת שנברא בכדוריותו ה י ה   , ורוח המניע הנבדל היה עליו להניעו.היסודות

 . מתנועע אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת

 וחושך הוא , החומר והצורה  שנבראו יחד ביסודותתהו ובהו ר ו שו ה י ה כ פ י ז ה הפ י

 הוא השטח הקערורי מה גלגל הפונה   ופני התהום. כי לא נברא עדין האור,העדר האור

 לדמיון , הה נעה קראן רוחןלעניי , הוא שם לשכלים הנבדליםםאלוהיורוח  .אל התהום

 שכמו שהעוף ירחף על ,הוא רמז להנעהומרחפת  .הרוח החיוני  המניע את הגוף

 כן הנבדל בהשפעתו והנעתו לגלגל מחיה ,האפרוחים או על הבצים לתת להם חיות

 לפי ששטחיותו היותר נגלה , ונקרא שטח הכדור פני המים,ו כל מה שבתוכוומקיים אותו 

 וכאשר ביאר הכתוב שהיו  .ובשיתופ וכמו שביארתי ,הוא אשר ראוי שיכונה בשם פנים

כר איך הקדוש ברוך הוא י ולא היה בעולם אור נ,העליונים והתחתונים בלתי נשלמים

 .  באור ובמלאכת שאר הימיםםעניינהשלים 

 

 ושבא הכתוב ,ןהשיממו שניהם מורים על שתהו ובהו , הואפ ן  הש נ י מהפ י ר ו שו הא ו 

 גם , שממה ו חרבהההיית כשנבראת ,היסודות' הזה לה ודיע שהארץ שהיא כוללת ד

 שתהו נגזר מתהום שהיה כל העולם , ואולי שלזה אמר בה תהו ובהו. מכוס ה  ממיםההיית

 כי ,היה בה  אור מתפשט על פני אותו תהום וגם לא . כללתהוו יו ולא היו בה עדין  ,כולו מים

  ה הייתנוי לרצונו ולגזירת חכמתו י שהוא כםאלוהירוח  ולכן .עדין לא נבראו המאורות

 ואם , אם המים העליונים כדי לברא אחר כך הרקיע מהם,ומשפעת על פני המיםמרחפת 

 ,ם  נבדלים ולפי שהיה  צריך לעשות כל זה בימי.המים התחתונים להקוותם ולגלות היבשה

 .  זהו פירו ש הפסוק הז ה לדעתי. להבדיל בו ימ יםיהי אוראמר 

 

 ובעוד שלא . והפנים הם למטה במרכז, הוא עומק המיםפני תהום שויש מי שפירש עליו

אבן  וכן קרא הכתוב מרכ ז הארץ .ם לחשכתחושך נקראת הארץ בשם ,נתגלית היבשה

 . אופל וצלמות

 :ובספר הזו הר  כתוב

 .  ' וב ח וש ך  ש מ ו  יכ ו ס ה'   ה וא  ע פר  ש נ א מר   ו מ נ לן  ד חו שך 
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 . כן עליוני המים קבלו צורת הרוח, כי כמו שעומק המים קבל צורת החושך,ואמרה תורה

'  נמצא שלאותו חומר א. שהם הפנים העליונים,ורוח אלהים מרחפת על פני המיםוזה ו 

 . צורת החושך ולתחתון, ולעליון צורת רוח, לחלק האמצעי צורת מים:תו נתן בו צור,ראשון

 .  וגם לדקותו, כי הוא הגדול שביסודות,דלווחס הרוח אל האלהים לגיוי

 הנה הוא לפ י שהיה  דעת הקדמונים ,ואמנם למה לא זכר כאן כפי זה  הפ ירו ש יסוד האש

 זה חם , ארץ ומים ואויר חלוק באיכיותיו:שהו אבל היו היסודות של,שאין שם יסוד האש

 ושיתהוו בעלי חיים בכל אחד ,לושת היסודות ההמה זה בזה ולכן נמצאו שיתערבו ש.מזה

  . ובאויר המעופף, ובמים השח, בארץ ההולך:מהיסודות ה הם

 ולכן זכרה התורה . כי לא תתהוה שם הוי ה,,עלי חייםאמנם ביסוד האש לא נמצא ב

 ולא דברה מהאש  להיות ענינו ,שלושת היסודות המוחשי ם שאין מי  שיכחיש מצי אותם

 .  וכבר יבאר זה יותר אחר כך.בלתי  מאומתמסופק ו

 תראה . ארץ ומים ורוח: לא נזכרו כי אם שלושתם,ולכן כשנזכרו היסודות בכתבי הקדש

 ... וכל בשליש עפר הארץ..' וגו...מי מדד בשעלו מים') ח"ב כ"י' מ(זה בישעיה שאמר 

 .'ת הארץ יביטכי הוא לקצו'וכן באיוב באו תם הפסוקים . '' מי תכן את רוח ה...'וגו

 

  )ג,א ( ויהי אור, יהי אורםאלוהיויאמר 
 ]  האור ו מלת  אמיר הת ביאור מ הו [

 הבריאה כשברא את תבתחיל ,ה"שהבורא ב , זה ה אורןבעניי םהנכון כפי פ שט הכתובי

 לסיבה שאבאר בפירוש הפרשה ,םהשמים ואת הארץ לא רצה לברא מיד את הכוכבי 

 בעוד שלא נבראו , הראשוניםם ישמש אותם הימי ולכן הוצרך לחדש אור אחר.הרביעית

 המלאכות במעשה ונתייחד שבהם ם לשער בו את הימי, והיה צורך אותו אור.המאורות

 ת וגם כיון בבר יא. ולא נבדל אלא באורר כי הי ום בלתי משוע,בראשית דבר יום ביו מו

 ,ך כמו  שהאור בא אחר החוש,ר הגמור שנתחדש אחר ההעדת בראשיההאור על מעש

  . ולכן אמר המשפיע הראשון יהי אור. והח ושך העדרןקניי הוא רמצד שהאו

 שרצה יהאלוה כתב שלשון אמירה במעשה בראשית הושאלה לרצון  רב סעדיהוהגאון

 .  הרב המורה וכן כתב .זה

 רךדל  וי הי ע. להיות אורםאלוהי שהיה ר אוי לומר ויא מר , הקשה על זהע"הראבאבל 

 . ' כרצון איש ואישתלעשו' 'בביתולהיות כל איש שורר '

 . כתב שהוצאת הדברים לפועל תקרא אמירהן" רמבוה

 יהי אור מורה על יציאת האור םאלוהי ויאמר , משלרךדל  ע, כי אם היהוגם זה בלתי נכון

 .  אחדחמכו כי  יהיו שני המ אמרים ויהי אור אמ רו ןעניי מה יהיה ,לפועל
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 כי כמו שהאדם . יורה על גזרת חכמתויהאלוה פו רי  שלשון אמירה בזה הסולכן אחשוב

 י הי  ןעניי   וזה . כן הוא  יתברך גזר בחכמתו יה י ה זה או  זה,במאמרו יגז ו ר על מה שיעשה

 .  שגזר שיהיה ו ימצא בעולם אור בפועל,אור

 

טל הכתוב ש תי הדעות שאמרו אנשים באור הזה  כ מו שזכרתי י והסתכל שבז ה המאמר ב 

 . הלמעל

 ואתה תראה שלשון . יהי אור לבטל זה אמר, לא מוחש, אור מושכלאם מה שאמרו שהיה

הוא יהי  כי .יהי רקיע יהי מאורות כמו , לא נאמר אלא על דבר מוחש נברא בפועליהי

 .  מציאות חוץ לשכלותהוו ימלשון 

 או שאמר השם , שאמרו שהיה זה אור ה מאורות,טל הדעת השנייובאמרו וי הי  אור ב

ויהי  אלא ויהי דבר מאיר כי הנה לא אמר .ן"רמב כדברי ה,היר עב או דבר מזהשיתהוו
 19 ’דפוס ונציה עמ[ אבל לא נתחדשו אז מאורות ולא ,רבאווימלמד שנתחדש אור  .אור

  .עב ודבר מזהיר אחר] א

 לא במקרה ,ו ת בנושא שהוא המאירי היה תולה הה,כי אם היה נברא אז המאיר עם האור

 בלתי מושפע ,רבאווית זה האור איכות מתפשט  אבל היה באמ.שבו שהוא האור

 לא מדבר ביתר הדברים שנבראו ביום , כפי הרצון  האלהי,מניצוצות גשם מאור נברא

 אבל נמצא והיה לשעתו , ולא מפאת תנועה, ולא נתחדש האור ההוא בתנועה.הראשון

יהי  : ולכן נזכר כ אן תמיד בשם אור. וכמו שהעיד  עליו החבר  למלך הכוזר.במאמר השם
 והיו , יהי מאורותולא אמר כן ביום הרביעי אלא . את האור כי טוב, ויהי אור,אור

 .  שם נעשו המאורות המאירים,לפי שבכאן נברא אור מופשט .למאורות

 

 והאור , או הכוכב ים מבלי אור,ולמה יקשה על המעיינים שיברא השם הגלגל מבלי כוכב ים

לבריאת עולם אחר ההעדר והמצאת הדברים  אחרי האמונה השלימה ,מבלי נושא מאיר

 ובריאה חדשה ,דבר לעשות אותות ומופתים בשמים ובארץ'  היפלא מה.לא מדבר

 פירושו שגזר השם שיתחדש ,יהי אור מה שאמר ןכם  הנה א?במקרים כמו  בעצמם

 אלא , ומאמר ויהי אור יבאר שלא היה החידוש והבריאה הזאת מגשם מאיר.במציאות אור

 .  הפלארךדל  ערבאוויבד נתחדש והתפשט שהאור בל

 

 ועל הקיום ה לפי שמאמר ויהי כן מורה  על ההתמד.ויהי אור אלא ,יהי כןוהנה לא אמר 

 לכן לא ,מש אלא עד היום הרביעייובעבור שזה האור לא ש. שנשאר כן תמיד במציאות

 .  שנתהוה האור ההוא מבלי גשם מאיר, אבל אמר ויה י אור.נאמר בו ויהי כן
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הן הן מאורות שנבראו ביום הראשון ולא תלאן עד היום וכבר זכרתי שמאמר החכם 

 וברביעי   , בגלגלחבכו כי הוא באמת כיון שנבראו ביום הראשון , אינו סותר לזההרביעי

  .הוציאם הבור א יתברך לפועל

 וברביע י   ,ואולי שהיה דעתו שביום ראשון נברא הגלגל בפני עצמו והמאור ות בפני עצמן

 ושהיה  , כי היה דעת האומר הזה שהכוכבים אינן חלקי הגלגל,תלו המאורות בגלגליהםנ

 . ל"חז כדעת רהגלגל קבוע ומזל חוז

 

 ונ צוציהם לא ם שאור הכוכבי,גם אפשר לפרש בדבריו אף שנודה שהיו הכו כבים ב גלגלים

 כי כבר התבאר בחכמה הטבע ית שהנצוץ .  מפני שלא היתה היבשה  נגליתםהיו מאירי

 לפי שהשמש אף על פי שיכה , ולכן היה ים אוקינוס חשוך.יאיר בהכותו בגשם קשה בארץ

  . הנה לפי שהוא גשם בלתי שומר תמונתו לא יאיר,שם במים

 ולא יכלה הכ את נצוץ השמש להאיר , המים יכסו  את היבשה, הבריאהתבתחי לובה יות 

 ,ושך על פני תהוםוח ואולי שלזה נאמר . מפני המים,ולא להתהפך התהפכות מוחש

 מפני התהום שלא היה מתהפך הנצוץ המכה  ,שהוא הודעת הסיבה שהי ה שם חושך

 ומפני זה הוצרך יתברך להמציא האור הראשון לשמש אותם . ולכן ה יה בלתי מאי ר,במים

 שאז מיד ברביעי יצא ניצוץ האור ונתהפך . שהיה ב יום השלישי,הימים עד יבו שת המים

 .   האירה מכבודו והארץ,על הארץ ביבשה

  .הרב המורה ולא כמו שחשב ל"חזכן ראוי שיובן  הדעת הזה ל

  ,חמישיתוהותרה בזה השאלה ה
 להבדיל בו ימי , אלא אור נברא לשעתו,שלא היה האור הזה מושכל ולא אור השמש

 .בראשית

 ,שישיתוהותרה בזה גם כן השאלה ה
 והיה האור כולו ,בלא נושא לפי שהיה מקרה ,םאלוהי האור ויעש ןבעניי שלא נאמר 
 , שנתיחדה להבדלי הדברים, ולכן לא היה ראוי לומר בו לשון עשייה.מתדמה ושוה

 לפי שלא התמיד ,ויהי כן זה האור ןבעניי וגם לא נאמר .כמו שיתבאר אחרי זה
 . ובסוף סדר אלה פקודי אזכור דעתי עוד באור הזה.מציאותו

 

  )ד,א(  בין האור ובין החושךםלוהיא את האור כי טוב ויבדל םאלוהיוירא 
שהיה  טוב האור ל שער בו את הימים לפ י   ' זכר הכתוב  שראה המשפיע הראשון  ית

 אבל ראה עם זה שאם . כללהשבהיות הדב רים בחושך תמיד לא ישוער זמן והבדל מלאכ

 , ולזה חוייב להבדיל  בין האור ובי ן החושך. האור לא יפסק לא ישוערו הבדל הזמןדיתמי

 רצונו לומר , החושךד וכן שיתמי. ויפסיק  מיד, קצובההמיד דגביל את האור שיתמיכשה

 והלילה   ם ו בזה  יוכר ו יוד ע כראוי שהאור הוא זמ ן הי ו. גם כןה ק צובהמיד וא ההרהעדר האו
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 וכאלו אמר הכתוב שלא גזר השם על הפסק האור וחשכתו להיותו  בעיניו   .הוא זמן  העדרו

 האמנם . האור שהיה טו ב להבדיל הזמן  ולשער הימי ם שראה את, אבל בהפך,דבר רע

פסקים כדי לקרות לאור ה בין הא ור ובין החוש ך באותם הםאלוהיגזר על הפסקו והבדיל 

 .יום ולחושך קרא לילה כי זה היה תכלי ת האור ההו א להבדיל ימי בראשית ומלאכותיהם

 כמו , טבעי בצורהומזה תדע שההבדל שהב דיל השם בין האור ובין הח ושך לא היה הבדל

 כי הוא הבדל ,י" מההעדר לא ייחס הכתוב לשןהקניי כי הנה הבדל ,הרב המורהשכתב 

 , כפי ההפסקים  שגזר בו, שהאור ישמש ביום ולא בלילה, אבל הבדל זמני.הדבר בעצמו

  ,יוחנן ורבי שמעון בן לקיש ההבדלה הזאת בזה האופן' וכבר דרשו שני גדולי עולם ר

 כמו שבא , ולחושך לילה תהא תחומך,ך הוא לאור יום תהא תחומךשאמר הקדוש ברו

  .בבראשית רבה

 שעשה האור עצמו הבדלים ברב  ויבדל אלהים בין האור ובין החושךובכלל גם כן באמרו 

 וכן הבדיל בין החושך עצמו הבדלים שתהיה .ה רצונו לומר שיהיה זורח בהדרג,ובמעט

 שהבדיל בין כל אחד ,ים בין האור ובין החושך ולזה אמר ויבדל אלה,שקיעת האור מעט

  .ואחד הבדלים בעצמם

 והנה התבארו  .בין האור ו בין  החושך אלא האור מן החושךולזה לא אמר ויבדל אלהים 

 וכבר זכרתי שלא היה זה ההבדל  בתנועת .ויהי ערב ויהי בוקרההבדלים האלה בפסוק 

 וכן  ,מר אלהי היה מתפשט ונמצא אלא שהאור ההוא במא, או מפני תנועת גשם,גשם מה

  .נקבץ ונעדר מן האויר אשר היה בו

 

   ] וי רא א להיםבפסוקר איה ה  ע ניין מהו[
 ? וירא אלהים, וירא אלהים: הראיה שנזכרה במעשה בראשיתןענייואמנם מהו 

 ןכעניי , כן קיומה תקרא ראיה, שכמו שהוצ את הדברים לפועל תקרא אמירהן "רמבכתב ה

 וה סכים עמו . רואה אני דברי אדמון במסכת גיטין',ותרא האשה'. הלת דק'וראיתי אני'

 . נסים רבנו

 

והראיות .  כי איני מוצא בשום מקום שתאמר לשון ראיה על הקיו םאבל אינו נכון בעיני

 כי הראיה שהביא בדברי קהלת או בדברי האשה ,שהביא על זה המה יהי ו  בעוכריו

 בד בר שיש בו  ה אבל האמת הוא שתורה על ההכרע, אינו מורה  על הקיום,ובמשנה דגיט ין

 יאמר רואה , שכאשר יכריע האדם הצד האחד על האחר. ולסותרו,פני ההראות לצד מה

 כמו שאבאר , וככה  הוא כל לשון ראיה שבא במעשה בראשית,אני או נראה לי שהוא כך

 . במקומ ו

 כי היה ,לתי קיים ה אור בא הכתוב להודיע שעם היות האור ההוא שנברא בןבענייוכן 

שמפני זה אולי  .  ועתיד להפסק מהרה, והיה מקרה ב לתי נושא,עתיד להיות קצת ימים

 שהנה לא היה הדבר כן בעיני  ,יחשוב חושב שלא היה האור ההוא טוב ושלם בעצמו
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 כי הו א ראה בחכמתו שהיה ה אור ההוא טוב ונאות כפי הכרח המלאכה והבדל ,הבורא

 . ולכן גזר בריאתו.הימים

 

  .'ועם מה שפירשתי בזה הותרה השאלה הז
 האור וירא אלהים כי טוב בלשון סתמיי כמו שאמר במעשה ןבעניישלא אמר הכתוב 

 מפני ,לפי שלא היה טוב בעצמו .וירא אלהים את האור כי טוב אבל אמר ,שאר הימים
 ושההבדל . אבל היה טוב להבדיל הימים עם היות שיפסק מהרה.שלא יתמיד

 .  היה הבדל בזמן ובמקום,בין האור ובין החושךשהבדיל 
והנה בסוף א לה פקודי אבאר בחושך ובאור שנזכרו בפסוקים הא לה דעת אחר כפי העיו ן 

 .הדק יעויין ש ם

 

  )ה,א(  ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד,ויקרא אלהים לאור יום ולחושך קרא לילה
 ... ]'ויקר א אל הים'ביאור  [

 במעשה ר שכל מקום שנזכ,ל הנזכר,ב חלק באותו  ההרב  ה מורמרגלא בפומיה מ

  . הוא להבדילו מענין אחר שנקרא גם כן בזה הש ם,כך -בראשית ויקרא אלהים לכך 

 ולכן אמרו שבעבור החושך . וזולתםנסים ורבינו ג"רלב ו הן"רמבוהסכימ ו בז ה  הכלל עמו ה

 או , גם כןם" מבר ו הן"רמב היה  יסוד האש לדעת ה,וחושך על פני תהום ,הנזכר למעלה

 ואין כן החושך .נסים רבנו או ערוב היסודו ת לדעת ,ג"רלבהיה יסוד ה ארץ לדעת ה

  . כי הוא העדרו,שהבדיל השם מן האור

 כדי להבדיל החושך הזה מהחושך ,לילה ולחושך קרא ,יוםלכן אמר שקרא השם לאור 

 .הנזכר למעלה

 .וכן פירשו בש אר הקריאות ההבדל בכמו  הדרך הזה

  

 שהוא , שניהם אחדןעניי , והחושך שנזכר פה,כי הנה החוש ך שנזכר למעלה יין כן דעתוא

  .ושאר הדעות בחושך הם חושך ולא אור .העדר האור

ויקרא  וכבר יורה על בטולו אמרו ,בקריאות האלוהרב ולכן לא אקבל אותו הכלל שעשה 
השם ההוא הוצרך  שמפני שתוף , האם נזכר למעלה אור או יום אחר.אלהים לאור יום

 . עתה לקרא את האור יום

 כי הנה כפי דעתם שנזכרו ,ולמקוה המים קרא ימיםוגם לא יסבול הכלל ההוא אמרו 

ורוח אלהים  אין ספק שהמים שזכר באומרו ,ארבעה היסודות בפסוק השני למעלה
 .  אשר יש בהם הנהףהשיתו ומה ,הם עצמם המים אשר בימי םמרחפת על פני המים 
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 בריאת האור הראשון והפסקו  השהי י ת שבעבור ,בת הקריאה וענינהיאומר ב סולכן 

 שנתן לו אותו ,לאור יום'  לכן קרא ית, קצוב ה מכוון להגבלת הזמן ולשער הימיםהבמיד

 כאלו ,שהוא מלשון שלילה ,ולחושך קרא לילה . תכליתו שהוא לעשות יוםתהשם מפא

 לא יהיה לה י וקצבה ו ה משך זמנהידמ שאותה , רצונו לומר.לא לההיא מלה מו רכבת 

  . כדי להפסיק האור שבהפסקתו ישוערו הימים ו הבד ליהם, וזה היה  תכלית החושך.אור

 

 כלומר שההבדלה ב יום ובלילה   ,ולהבדיל בין היום ובין הלילהומפני ז ה נאמר במאורות 

   וזהו . היא עצמה יעשו המ אורות בתנועותיהם,שהיה עושה  האור הראשון בהפסקו תיו

 לפי שהיום ה וא  , יוםאלהיק רכלומר שהאור הראשון לא היה ראוי  ,ויקרא אלהים לאור יום

 אותו אה גזר שיקר" אלא שהקב. ואינו האור בעצמו בלבד,דבר נמשך מהאור והחו שך

 מפני שעשה מדת העדר , ושיקרא לחושך לילה, בעבור שעשה הוא מדת היום,האור יום

  .אורהאור שבאותו המשכות זמ ני לא היה 

 וכן הת בארו שאר הקריאות כל ,זאת היא סיבת הקריאה הזאת שיחס הכתוב אל האלהים

 . אחת במקומה

 

 ואמנם אמרו ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד 
 , לפי שלא הודיענו זה בלבד ביו ם הראשון, שלכן אמר יום אחד ולא יום ראשון,ואומר אני

ו השנוי י ם האלה מהערב והב וקר כי אם בכל אחד מהימים  באופן אחד שוה ומתדמ ה הי 

 ולא , הי מי ם בכל ימי ב ראשיתןעניי לפי שרצה יתברך שיהיה שו ה ,והיה זה כן. שאמר

מש י לשאר הימים האחרונים שש,מש האור הז היימים ראשונים שש' יהי ה הבדל בכל הג

 לפי שהיה נמשך האור .לם יהיה  ערב ובוקר באופן שוהו אבל בכ,תבהם אור המאורו

כ בימים " כמו שיהיה אח,יח תו ושקיעתו בהדרגה מעט מעט בימי ם הראשוניםההוא בזר

 .לוףיינם בהשערה נפלאת מבלי חיה ענו כי כח הבורא השו. כפי תנועת הגלגל,האחרונים

 . ולכן בכל ימי  בראשית נאמר בלשון אחד ויהי ערב וי הי  בוקר יום כך

 

 והוא שבכל יום ויום מימי ,תיי אחר אמןעניי והבוקר בת הערוואחשוב עוד אני במרא

כי הנה ביום הראשון . ע"ראב לא אחד כמו שחשב ה,בראשית נתחדשו שני דברים

 שיחס הערב אל , וכנגדם אמר ויהי ערב ויה י בוקר,נתחדש האור והפסקו שהו א החושך

 במדרגת חד א: וכן ב כל אחד משאר הימים נעשו שני דברים.החושך והב ו קר אל האור

 .  בכל אחד מהםר וכמו שאבא, הערבת ואחד במדרג,הבוקר

 

 והי ה מפני זה  ,גם אפשר לומר שזכר הכתוב יום אחד שבו נבראו הדברים מהאין הגמור

 . ולמעשהו כי נורא הוא' יום אחד מיוחד לה
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 ואמרו . שהיה  הקדוש ברוך  הוא יחיד ב עולמו,יום של  אחד ,בבראשית רבה דרשו ל"חזו

 .יום שניזה לדעת האומרים שנבראו המלאכים ב

 והוא שמפני שלא היה עדין יום שני לכן לא אמר יום ראשון , כתב בזה טעם אחרן" רמבוה

 .  והוא גם כן טעם נכון לפי ענינו.כי הראשון מצטרף לשני

 

  ,'ועם מה שפרשתי בזה הותרה השאלה הח
 שהוא לפי שהערב רומז אל החושך שהיה על פני .שהיא למה זכר הערב קודם הבוקר

 ולא אמר ויהי לילה ויהי , ולמה אמר ויהי ערב ויהי בוקר.ודם שאמר יהי אור ק,תהום
גם שרמז בערב .  שהוא כדי ללמדנו שהיה אותו אור ראשון זורח ושוקע בהדרגה,יום

 אור וחושך ולמה נאמר יום אחד ולא יום :ובוקר לשני הדברים שנתחדשו בזה היום
 . מהטעמים שזכרתיחדראשון לכל א

 

  ]למה לא נזכר שם הויה במעשה בראשית: 'ה יפתרון שאל[
 שהיא למה לא נזכר בכל מעשה בראשית שם המפורש 'יונשאר עתה להשיב לשאלה ה

 . אלא אלהים,ד" ידו,א"ו ה"א וא"ד ה"יו

 הנה אומר כאן בתשובתה בכלל כי הנה ממה  , השאלה כוללת בכל ששת הימיםתועם היו

 וש ם  ,'ד הוא מורה על מהותו ועצמותו ית" הנה שם ידו, שם אלהיםףבשיתושביארתי 

 .  בז ולתוב והט ותאלהים מורה על השפעתו המציאו

 נזכר שם אלהים ,ומפני ז ה במ עשה בראשית שהוא סיפור השפעתו בבריאת העו לם

ואמנם למה בשאר .  כולםתהכוחו היכול המוחלט בעל ,המורה על המשפיע הראשון

 הנה אחקור עליו כל דבר  ,ם ב אופן אחרהפרשיות שאחרי ויכלו נזכרו השמ ות הקדושי

 .במקום הנאות אליו
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 ]ח-ו, פרק א–יהי רקיע : היום השני[
 . )ח-ו,א(  עד יום שני...ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים

 ]ביאור הפרשה ותשובות לשאלות[
 

  הנעשה ביום השני , הרקיע הזהןעניי מהו :'השאלה הא
 .  ומה הם המים אשר עליו.אשוןביום הרם אחרי שהיו השמים כבר נבראי

ואתה דע לך שבדבר הזה נפלה מבוכ ה רבה  ודעות חלוקות בין אחרוני חכמינו 

דעות כמספר '  כפי מה שראיתי בדבריהם הם הם ודעותיה,והמפרשיםם המתפלספי

 ואני אזכרם לך פה ואעיר על הספקות  .הפעמים שנזכר שם רקיע בזאת הפרשה

 . המתחייב ות אליהם

 

 המושג רקיע: חלק שניהרחבה ב
 ]המשך[מהו רקיע : הרחבה בחלק שני

 
 .  הרקיעאמיתתודע שיש אצלינו עשרה עדים להעיד על 

 על הארץ על פני ףועוף  יעופ ת העופות שאמר בבריא,תהאלוהי היא התורה 'העד הא

  .רקיע השמים

 . יהי מ אורות ברקיע השמים ת מה שאמרה במאורו'והעד הב

 רקיע כעין הקרח  הודמות על ראשי החי') ה"כ' יחזקאל א(ר  יחזקאל שאמ'והעד הג

  .'ממעל לרקיע אשר על ראשם דמות כמראה אבן ספיר דמות כסא' ואמר ''הנורא וגו

הללוהו  ברקיע עז ו   ' 'ומעשה י דיו מגיד הר קיע' שאמר דוד המלך עליו השלום 'והעד הד

 . ''וגו

רא בשני זה רקיע שעל ראשי  שאמר איזהו ר קיע נב,רבי אליעזר בפרקיו' והעד הה

 . החיות וגומר

 .  היכן הם נתונים חמה ולבנה ברקיע השניבראשית רבה אמרם ב'והעד הו

 ונעשו שמים תחתונים ושמים , אמ צעיתהטיפ אמרם שם יהי  רקיע נגלדה 'והעד הז

 . עליונים

מהארץ ועד הרקיע מהלך חמש מאות שנה )  דף יגהחגיג(ל " אמרם ז'והעד הח

 מהארץ ו עד הרקיע כמן הרקיע עד המים העליונים ושאר המאמרים ת רבהבבראשיו

 . הדומים לאלה

 .  בשני ברא מן העליונים יהי רקיעבבראשית רבה אמרם 'והעד הט
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ה כל מימי בראשית ונתן חצים ברקיע וחצים באוקינוס " אמרם שם נטל הקב'והעד הי

 .  בים אוקינוסםואמרם שקצוות הרקיע דבוקי

 

 ומי שלא ,יוהאמית האלה הוא הקדוש ם העדיה ההוא אשר יסכימו בו כל עשרתוהנה הדע

 .  זה הדרושתאמית יעידון יגידון ע ל ם לפי שכל,תיייסכימו ב ו כול ם אינו אמ

 

 ויהי מבדיל בין מים למים ' השאלה הב
 מבואר הוא שאותו רקיע יהיה מבדיל ,כי הנה אחרי שאמר הכתוב יהי רקיע בתוך המים

 . שאם לא כן יכנס גשם בגשם,שעליו למים שתחתיובין מים 

 

 ב-תשובה לשאלה א
 , שהוא הלילה ביו ם הראשון, שסיפר הכתוב שאחרי תשלום מדת האור והפסקו,ואומר

 דבר רקוע ה שיתהוו רצונו לומר ,גזר המשפיע  הראשון יתב רך שיהיה ר קיע בתוך ה מים

 . הראשון וקרא מים הכדור העליון שנברא ביו ם,ונטוי בתוך ה מים

 שם מים הדמויים והבחינות אשר בעבורה נקרא הגרם ףבשיתווכבר זכרתי למעלה 

 רצונו לומר שמגשם הכדור ההוא , וכאלו אמר יהיה רקיע מתוכיות המים. בשם מיםהמשיי

 שהוא שם לגלגלים המוקפים כולם שהם בתוך , הרקי עהי תהוו מפנימי ותו ותוכיותו וועובי 

 . יף בכלהכדור הראשון הכולל והמ ק

 אלא מפנימיותו , אותו רקיע מהחלק העליון והגבנונים שבאותו כדורהיתהוו זה שלא ןועניי

 באופן שבמקום , הרקיע  ההואהי תהוו וועו בי שמתוכיותו , ועל זה אמר בתוך המים,וועובי 

 יהיה  בו עתה אחרי התהוות  ,שהיה קודם לזה הכדור ההוא כלה אחד ומדובק בגשמותו

 ואין פירושו בין מים  ויהי מבדיל בין מים למים והוא אמרו .גש בין חלקיוהרקיע הבדל מור

העליונים למים התחתונים היסודיים אשר אצלינו אלא שהרקיע ההוא בהתה ו ותו מסבב 

 כי מאותו התהוו ת יתחייב . והוא בי ן המי ם העליונים למים התחתונים עצמם,הבדל חלקיו

 וז ה  . ובין ה גלגלים המוקפים שיתהוו ממנו,יףהבדל מצבו ומקומו בי ן הגלגל העליון המק

 . הרקיע באמתןעניי

 ' והותר ה  השא לה  הא

 . וכן הות רה  ה שאל ה הש ני ה ממ אמר ו י הי מבדי ל בין  מים למ ים
 

 .  באומרו ויעש אלהים את הרקיע'גהשאלה ה
 בדבר' והלא :אתמהה - ויעש שזה אחד מהמקראות שהרעיש בן זומא את העולם ל"רזא

 . 'שמים נעשו' ה
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 שהרי ברביעי ובששי כ תיב גם כן , שלא היתה הרעשתו על לשון ויעש בלבדן "רמבוכתב ה

 אבל כאן כתיב ',ויה י כן'שבשאר הימים  אחר האמירה כתיב מיד  ר  אבל היה בעב ו.ויעש

אולי היה לו בזה פי רוש נסתר  . וזאת היתה קושייתו.'ויעש אלהים' 'ויאמר אלהים'אחר 

 .  אלה הם דבריו.רעשולא רצה לגלותו בענין ה

 ןעניי כפי פשוטו של מקרא ן"רמב תמה אני למה זה פירש ה,ואחרי שבן זומא לא פירשו

 .  בהיות שכבר אמר יהי רקיע,ויעש אלהים את הרקיע

 ולבד נאמר , למה לא נאמר ויעש אלהים ביו ם הראשון ולא בשלישי ולא בחמישי,ועוד

וגם נוכל לומר שלא . םל מלאכת ששת הימיהיו כ'  והלא מעשה ה.שישי וברביעי בשני וב

 ולא תכף לאמירה ,ההעשייהרעיש בן זומא את העולם בעבור שהפסוק ויהי כן בא אחר 

 .ויעש לא על פסוק ,ויה י כן היה מרעיש על פסוק , שאם היה הדבר כן,הנחמניהרב כדברי 

 ואם ".' ושמים נעש' בדבר ה' והלא ,מההויעש את" באמרו ,ושתעכל שכן שהוא ביאר הר

ויעש אלהים את שני ' ראוי לדעת מדוע לא הרעישו גם כן ב ,על זה הרעיש עולמו

 .'ו יעש אלהים את חית הארץ'  וב'המאורות

 

  גתשובה לשאלה
 הכדור הגדול חכו ק להגיד שלא הספיויעש אלהים את הרקיעוהנה אמר אחר זה 

ם בהבדליהם   כפי מה שה,הראשון ההו א להוציא הגלגלים אשר הם תחתיו מעצמו

 כי אין ספק ש אם היה הת הוות הרקיע  מאותו כדור ראשון נמשך ממנו כפי   ,םוחילופי ה

 ולא היה אותו כדור , וכו חםםב ענייניה םשווי ממנו םהמתהוו י היו הגלגלים ,ווכוח טבעו 

 ושאר הגלגלים כולם מתנועעים ממערב ,ד שעות ממזרח למערב"עליון מתנועע בכ

 וגלגל שבתי ,ד אלף שנים" הסמוך אליו משלים תנועתו בכלמזרח והיה  הגלגל השמיני

 וגלגל השמש בשנה , וגלגל מאדים בשתי שנים,ב שנה" וגלגל צדק בי,שים שניםובשל

 .  ולבנה בחדש אחד,וכוכב בעשרה  חדשים. ב חדשי לבנה" וגלגל נוגה בי,תמימה

 

 ]הבריאה ברצון הבורא ולא בהכרח[
הם מגדלם ומרכזיהם וכ וכב י הם מורים בהכרח כמו   האלה וזולתם שנמצאו בםוהחילופ י

 ןמכווי יט על היות מציאות הגלגלים ברצון רוצה וב כוונת ,ב חל ק בהרב המורהשזכר 

 כי מעשה כפי הבדליו , את הרקיעםויעש אלהי ולבאר זה אמרה תורה .יתברך לא בחיוב

 נאמר ,ית ומזה תדע שכל ויעש אלהים שנאמר במעשה בראש.עשתה זאת'  מורה כי  יד ה

ולפי שכן ה יה  . תמיד על התהוות דברי ם מחומר אחד בצורות מתחלפות חלוף עצום

 אבל , לא מתדמה ושוה בכל חלקיו  וגלגליו כמו שהיה כדור ראשון,הרקיע שעשאו יתברך

 .ולכן נאמר בו ויעש אלהים את הרקיע. בצורות ותכונות מתחלפות חלוף עצום ונורא מאוד

 . יתוהותר ה בזה  השא לה  השל יש
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 . 'באמרו ויבדל בין המים וגו' השאלה הד
 ושבכוח או הרקיע עצמו ,'וזה כי לא ימלט משנאמר שהמבדיל בין  מים למים הוא האל ית

 והלבישו לקצתו צורת אש ולקצתו צורת ,ותנועתו חדש והבדיל הצורות במים אשר תחתיו

 שכל זה ות וצורת ושכן הבדיל המים אשר מעל לרקיע בעצמו. וכן לשאר היסודות,אויר

וכמה . נסים כמו שפירשו רבינו ,חדש הרקיע במה שתחתיו ובמה שעליו  כפי קרבתו ור חקו

 . התפאר בפירוש הזה

 יהי ר לפי שאחרי שאמ, יהיה באמת מאמר מיותר,' חוזר לאל יתויבדלוהנה אם יהיה 

 ת בהישנורך  ומה צו. ויעש אלהים את הרקיע כן. היה די בשיאמר ויה י כן,רקיע ויהי מ ב דיל

 . בהי ותו  דבר נעשה מעצמו בהת הוות הרקיע  בתוך המים,' וביחסו אליו ית, הה בדלןזיכרו 

 כי כיון שאמר ,היה מאמר מיותרי על הרקיע שהוא היה המבדיל גם כן ,ויבדלואם נפרש 

 שהוא לדעתם עדות על ויהי כן לו ומרלריך  לא היה צ,יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל

 לפי , בעצמו  קשה לציירו מאדןשהעניי כל שכן . השםהשצוובפועל כמו מציאות הדבר 

שעם היות שהרקיע יחדש במה שתחתיו הבדל צורות בתנועתו איך יושכל שיחדש גם כן 

 , כי העליון בתנועתו יתכן שיפעל במה שתחתיו להיו תו סיבתו,במה שעליו הבדל צורות

 .ו אשר עליואבל לא שהתחתון המסוב ב יחדש צורות וטבעים בסיבת

 

  דתשובה לשאלה
 הרעש שהרעיש ב ן  ןעניי וזה  . כל אחד במקומ ו,וכן יתבאר אחר זה בשאר ויעש אלהים

יהי  אחרי שאמר , כי תמה ממלת עשייה. ויעש אלהים את הרקיעזומא העולם בפסוק
 .'שמים נעשו' בדבר ה' שנאמר ,ומאמרו יתברך היה עשייתו ,רקיע

 לפי שחלופי הדברים הנעשים בימים   , 'ו בו' שנאמר ביום הד אלהים ויעשוהנה לא הרעיש ב

 , בעבור שהיה בן זומא מרחיב פה מאריך לשון, אבל ברקיע.ההם היו מבו ארים ונגלים

 היה בזה מ רעיש את העולם בבארו ,ודברי חכמה בהבדלי הגלגלים כפי חכמת התכונה

כזי הם ומצבי הם  חלופו הגרמי ם השמימי ים בגדלם במצבם בתנועותיהם בכוכ בי ה ם במר

 כי זו היתה הרעשתו של בן זומא הראות חכמתו וידיעתו העליונה חכמה .ושאר עניניהם

 . מפוארה

 לפי שלא ,חמ ישי  ולא ביום השלישי ולא ביום  השוןא רואמנם לא נזכר ויעש אלהים ביום ה

וב יאר הכתוב מיד  מהו הנרצה .  וההבדל הג דול העצום הזהףמהחילוהיה ב מלאכתם 

 ואין המבדי ל בזה אלא , שזכר באמרו וי בדל בין  המים אשר מתחת לרקיע,קי עבעשיית הר

 היה שהבדיל בין המים אשר מתחת , יאמר שמכלל מה שאמר יתברך ברקיע.האל יתברך

 והקדוש , ולכן קראם בשם מים,לרקיע שהוא רמז ליסודות שהיו מעורבים מבלי הבדל

 את יסוד האש למעלה תחת ברוך הוא כ שברא את הרקיע באמצעות תנועתו הבדיל

 והמים מקי פי ם את הארץ . ושם את האויר תחתיו מקיף את יסוד המים,קערורית הלבנה

 .  כי הגלגלים בתנועתם הבדילו הי סודות כל אחד במקומו הט בעי,כולה
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 ואין פירושו שהבדיל מהמים ,וכן הבדיל הקדוש ברוך הוא בין המי ם אשר מעל לרקיע

ין המים העליונים עצמם הבדלים גדולים באותם הגלגלים התחתונים כי אם שהבדיל ב

ויהי מבדיל  וידעת היום שאמרו בפסוק ראשון מזאת הפרשה .אשר עשה במעשה הרקיע
כי הנה ' ויבדל אלהים בין המים וגוכ באמרו "אינו ההב דל שזכר אח ,בין מים למים

צונו לומר הבדל  ר,ההבדל שבפסוק הראשון הוא הבדל דבוק שהיה בכ דור הגדול הראשון

 אמנם ויבדל אלהים בין  המים הם ש תי הבדלות .חלקיו זה מז ה כשנעשה הרקיע ממנו

 ואחת במים העליונים , אחת במים התחתונים עצמם אלו מאלו,אחרות שעשה יתברך

 שאמר הכתוב באותו פסוק ראשון , זהתאמית וכבר יורה על .הרקיעיים עצמם אלו מאלו

 אבל בפסוק הזה  לא אמר אלא ויבדל בין המים אשר ,ד"בלממים לויה י מבדיל בין מים 

 .מפני שהם הבדלות אחרות בעצמם' מתחת לרקיע ובין המ ים וגו 

 . 'והותר ה בזה  השא לה  הד
 

  . ויהי כןבאמרו' השאלה הה
 ידענו רכב.  שאם בא הכתוב הזה להודיע שיצא לפועל הדבר כמו שגזרו השם והיה,וזה

 הפסוק ה  כל שכן שנשתנ.ויה י כן מה יה יה אמרו  עוד ,קיעוי עש אלהים את הר ק זה מפסו

 ,נאמר ויהי מאורות'  כי הנה ביום הה, הרקיע ממה שנאמר בימי ם האחריםןבעניי הזה 

 כאלו פסוק ויעש ה וא פירוש , ואחר זה נאמר ויעש אלהים את שני המאורות,ואחריו ויה י כן 

ויעש אלהים את  באמרו ,איך היה כן ואחריו פירש ,נאמר ויהי כן'  וככה ביום הו.איך היה

 ואחריו ,יהי רקיע שאמר הכתוב , הרקיע נשתנה הסדר הזהןבעניי אבל .כל חית הארץ

 . ויהי כן ואחר זה אמר ,ויעש אלהים את הרקיעאמר 

 

  התשובה לשאלה
 להגיד שאותו מעשה ,ויעש אלהים את הרקיעוהנה אמר הכתוב ויהי כן  אחרי אמרו 

 ולא נשתנה עוד כל ,בעליונים ובתחתונים נשאר קיים ועומד' והבדלה שעשה האל ית

הימים עם מ ה שהוסיף ב הגלות היבש ה ביום  השלישי כי זה ו הנ רצה תמיד במאמר ויהי כ ן 

 .רצונו לומר ההתמדה והקי ום

 .  'והותר ה בזה  השא לה  הה
 

  .באמרו ויקרא אלהים לרקיע שמים' השאלה הו
 והיה א ם כן הרקיע  ,הר קיע' לל עשה בתוכו ית כי אם  היה שמ החו מר המימ יי ה כו,והוא

 ולא נקרא , למה זה נקרא שמים כשם העליונים,טבע ממוצע בין העלי ונים והתחתונים

 . שהוא שם כולל למקור אשר ממנו חוצב, או היה ראוי לקראו מים.כשם התחתונים
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  ותשובה לשאלה
גלגלים הרקיעיים  להגיד שעם היות שהויקרא אלהים לרקיע שמיםוהנה אמר הכתוב 

 שמפני זה היה בלתי ראוי , ונעשה להם טבעים מחולפים ממנו,נבדלו מהכדור העליון

 הקריאה   ןועניי .קרא לרקיע שמים'  כי הנה האל ית, כמו הכדור הגדול ההואשמיםלקראם 

 שכל הגלגלים יתיחדו בכדור הכולל ועם כל הבדליהם נתאחדו כאיש אחד ,הזאת הוא

 גם שיתאחדו כולם בתנועה . האחרוןהן הראשון וסופו גלגל הלבנראשו הכדור העליו

 ולכן קרא את הרקיע . שכל הגלגלים יתנועעו עם הגלגל הראשון בתנועה ההי א,היומ ית

 וזהו   . ועל שם אביהם יקראו בנחלתם, שהוא שם הכדור הראשון שממנו יצאושמיםבשם 

 אלא להגיד טבעי ,ורההרב המ  לא להבדילו משתוף השם כדברי , קריאת השםןעניי

 .הגלגלים והתאחדותם עם הגלגל הראשון

 . 'והותר ה בזה  השא לה  הו
 

  .למה לא נאמר כי טוב ביום השני הזה' השאלה הז
 וכן , מהם אמרו כי  בו נברא  גהינם: על זה טעמים מתחלפיםל"חזמרו  אבבראשית רבהו

הם אמרו שלפי שלא ומ.  ומהם אמרו שבו נברא המחלוקת.הוא כתוב בפרקי רבי אליעזר

 אחת ,נגמרה מלאכת המים לא נאמר בו כי טוב ונאמר ביום השלישי שני פעמים כי טוב

 ה דעת היותר ה רב המורה והוא כמו שכתב .לגמר מלאכת המים ואחת לצמיחת הדשאים

 . מתקרב אל הפשט

אבל הקושיא במקומ ה עו מדת לפי שמלאכת יום השני היתה עשיית הרקיע והה בדלה בין  

למים רצונו לומר להבדיל העליונים מהתחתונים ושני הדברים האלה נגמרה מים 

 .  יהיה ראוי מפני זה לומר בו כי טוב,מלאכתם בשני

 וגם ראוי ,גלות היבשה ה י א מלאכה אחרת מחולפת מהבדל ממים  שנעשה בשנייואמנם ה

אור  כי הנה אור דידן או , או המחלוקת, שנברא גהינם בשניל"חזלשאול מאין להם ל

 :  ומהו הסמך שמצאו לזה הפסוק,גהינם לא יאמר עליהם שם מים

 

  זתשובה לשאלה
 והיה מהמאו רות כי עדין , והוא החלק המשובח שבו,ובעבור שהי ה הגלגל בעבור הכוכ ב

 לפי שנעשו בו הגלגלים , לכן לא נאמר כי טוב ביום השני,לא היו ברקיע עד היום הרביעי

שלא נשלם הבדל היסודות כולם עד היום השלישי שנקוו גם .  םמבלי המאורו ת והכוכבי

 . המים ונגלית היבשה

 . 'והותר ה בזה  השא לה  הז
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 כמו , הבדל בעליונים ו הבדל בתחתונים,ולפי שביום  השני הזה נ עשו שני הבדלים

 שייחס הבוקר להבדלי העליונים והערב ,ויהי ערב ויהי בוקר  יום שני לכן אמר ,שביארתי

 . להבדלי התחתונים

יש טעם . ל שביום השני נברא אור דידן ואור גהינם והמחלוקת"ואמנם מאמרם ז

 כמו שפרשתי ויבדל אלהים בין המים אשר מתחת לרקיע לפי שהם הב י נו .לדבריהם

 מה , כדי שיתחזקום באיכיותם ויפעלו בחזקה זה לזה, זה מזהתהיסודו'  שהבדיל ית,אני

וכזה אם  כן נברא .  לאחד מהם כחו וחזקו שלא היה,שלא היה להם בהיותם ב ערבוביא

  . שהוא התקוממ ות היסודות וחזקם זה בז ה,המחלוקת

 וגם אור דגהינם , והוא אמרו אור דידן, היה אז אור בפועל,ובה יות האש נבדל בעצמו

ואולי שאמרו .  בשע ר הגמולן"רמב כמו שאמר ה,שהוא לדעתם אש דק שורף הנשמות

 ומפני שהבדל המים מהארץ .ב מתגבורת אלו עם אלוגהינם על הפסד המורכב המתחיי

 צדקו גם כן באמרם שלא נגמרה מלאכת המים ביום השני כי ,היה מ בלי ה בדלו היסודו ת

 . ולא נפל אם כן מכל דבריהם ארצה,'נשלמה בג

 ?מהו הרקיע: הרחבה בחלק שני
 ?איך יתכן שגרמי השמים נבראו בשביל האדם: הרחבה בחלק שני
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 ]יג-ט, פרק א–יקוו המים : לישיהיום הש [
 

 . )י-ט,א ( ויאמר אלהים תדשא הארץ...ויאמר אלהים יקוו המים

 לפי ,גלות היב שה היתה סי בה להוית ה רקיעי כתב שה, כשנתעורר בענין הרקיעע"ראבה

 נעשה האויר השכן ה בהגלות,ת הארץ ויב שותהישבסיבה התהפך בה נצוץ השמש לקש

 והוא היה סיבה  אל יבשות ,ו זה קדם ניצוץ השמש והארתו ולדעת. ספירייעאלינו רקי

 באותות  פיםכי נמשך בזה אחר דעת הפלוסו. הארץ והגלות היבשה ק ודם להוית הרקיע

 סיבתה תנועות השמש ,עליונים שכתב שהגלות היבשה  והי ו תה בלתי מכוסה מהמ ים 

הסיבה   כמו ש, כי הם בזה הסיבה הפועלת, ותנועת שאר הכוכבי ם,בגלגלו הנוטה

 . התכליתיית היא גבול ההויו ת בצמחים ובבעלי חיים

 .  כי לא שערו דבר בבריאת העולם,לוסוף הם כפי הטבע הנהוגיוהנה דברי הפ
 

 ראה כמה נתרחקו מהאמת , אשר אמרנו בצלו נחיה בפירוש  התורהע"ראבאבל דברי ה

ים נבראו   כי הנה השמש והירח וה כוכ ב. ושהו א מכחיש סיפור מעשה בראשית,התוריי

  . קודם לכןשלישי והי בשה  נגלית ב,רביעיונעשו ביום 

בה אל י סרביעי ואיך יהיה מה שנעשה ב.גלות היבשהישהרקיע נעשה בשני קודם ה ,עוד

 וחשב לתקן כל זה ?בה למה שנעשה בשניי סשלישי ומה שהיה ב,שלישימה שנעשה ב

 והשתדל .וכבר ענינם ותויאמר אלהים יהי מאור וכן ויאמר אלהים יקוו המיםבאמרו ש

 אבל לא השיב דבר לענין המ ים .וכב רא בכתוב פעמי ם במקום וו תב"להביא עדים שהוא

 שהיו  י ן  לומר וא. כי למה יז כור הכתוב  ה ויית המס ובב   קודם להויית  הסיבה,וסדר המלאכות

חס י וי, כי הנה התורה האלהית שמה ביניהם הבדלי הפרשיות,הדברים כולם נעשים יחד

 והוא המור ה שאינם . לרביעית והאחר,שלישי והאחרת ל, ליום השניתה האחהמלאכ

  .אחת

 כמו שאמר החכם , כי הקוות המים אינה בריאה,שלישי כי לא מצאנו בריאה בין לומרגם א

  . בריאת הדשאים והאילנותשלישי שהרי מ צאנו ב,הזה

 

 כיון שזה וזה אין ,המיםיקוו  אינו כי אם מאמר 'יהי רקיע' שלדעתי מאמר ,ובכלל אומר לך

 המבדיל בין המים   , שהוא הרקיע אצלו,ענינם אלא הפרדת החלק האוירי אשר אנחנו בו

 ולא כאן אם כן . כדי שיהא פנוי לשבת על האדמה, למים אשר בפועל,חוהיסודיים אש ר בכ

  .תוהבדל ימים ולא הבדל מלאכ

  .וזה כולו הכחשות הפסוקים ועוותם
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 נם כולם במקום אחד המים אי:'השאלה הא
 כי הנה  המים אינם כולם במקום : והיא,יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחדבאמרו 

 .  בלשון רביםולמקוה המים קרא ימים וכמו שאמר . כי הם בימים ו בנהרו ת ובנחלים,אחד

 .יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחדולמה אמר אם כן 

 
 תשובה לשאלה א

 שאחרי שביום השני ע שה הקדוש ב רוך הוא כל  ,וזה. ן אחרתת הדבר הוא ב אופיאבל אמ

 ובתוכו רצה בחכמתו לגזור על הקוות המים ולגלות ,הגלגלים שהם תחת הכדור העליון

 . כי זה כולו קודם שיעשו המאורות והכו כבים, וגם על צמיחת הדשאים והאילנות,היבשה

 הנה בהו י ה הטבעית  כי.לפי שלא תתדמה הבריאה  הראשונה המוחלטת להויה הטבעית

היו השפלים  נפעלים מכוח העליונים אם בהתמדת גלוי היבשה ו שלא יגברו עליה המים  

 אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל ברקיע מכה ל"חז ו וכמו שאמר.םואם בהולדת הצמחי

 . גדל :אותו ואמר לו

 

גלה שתת'  רצה ית,לה כפי הרצון ה פשוטו להיותה כ ,אמנם בבריאה הראשונה המוחלטת

 ם הדברים המני עים והפועליםית המאורות והכוכביוהיבשה ויתיל דו הצמחים קודם ה

 ההמה ב טבע אלא ם כי בזה י ודע שלא נעשו הדברי.השפלים האלה בהנהגה הטבעית

 . אותם עתהם מבלי הסיב ות השמימי ות שהם פועלי,שהרצון האלהי פעל אותם בראשונה

 ם בתנועותיהם העליוניםהטביע הדברי ,להיותו חפץ בהתמדתם והשארותם' והאל ית

 והיה ה שמש אם כן .באופן כך שיהיו כולם אמצעיים להתמיד הדברים אשר המציא ברצונו

 והשמש  ,היה הפועל האמתי'  כי הוא ית. לא סיבה פועלת,בזה סיב ה שומרת ומתמדת

 .והכו כבים ה יו  כלים להתמיד רצונו

  ם היו צריכים לפי שהם אחרי תולדות,והנה לא נבראו הבעלי חיים גם כן קודם המאורות

יקוו המים מתחת  ,ולכך התחלת מלאכת יום השלישי.  כמו שיתבאר במקומם,אליהם
 כי מפני שלא היה כח ברקיע להשלים זה בעצמו . ותראה היבשהחדהשמים אל מקום א

  וצוה ב מאמרו על יסוד המים שהם מעצמם יקוו , הן אל השגיב בכחו,מבלי הכ וכב י ם

 עם היות שכפי טבעם היה ראוי שהיסוד  . ולא יתפשטו על הארץ ולא יקיפוה,דבמקום אח

 ולכן אמר . לפי  שהעליון מקי ף על אשר תחתיו מכל צד,המימ יי יק יף  כל יסוד העפר ויכסהו

 גם כן א ול. להגיד שלא נתגלתה היבשה ביובש ה מים באמצעות חום השמש,יקוו המים

במאמרו על המים שה ם  '  אלא שגזר ית',מיםוישוכו ה'שהעביר אלהים רוחו על הארץ 

 ותראה היבשה והו א אמרו . באופן שישאר הצד האחר מגולה,מעצמם יתנועעו לצד אחד

 .  כי אם שתתראה בקצוות המים וסורם מעליה,כי לא אמר שתתיבש האדמה
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 .  לשלול המים אשר מעל לרקיע שלא נכללו בצווי הה וא,מתחת השמיםואמר 

 

 ,  שנפרדו היסודות בצורותיהם,ח מה שפירשתי בפרשת היום הראשוןוהמאמר הזה  מוכי

 כי כבר היתה בצורתה  ,ותראה היבשה כי לכן אמר כאן .חני להוליד ממנוולא חומר כ

 .  ולא נעשה בה עתה כי אם הראותה בלבד,ושלימותה

 

  :ובבראשית רבה דרשו

 .   'םו ק ו   י נט ה  על   יר ו של ' כ מ ה ד א ת  אמ ר  . ד ה  ל מ י םי  יע ש ה  מ ,י ק ו ו  ה מ ים 

דוש העולם ועל ההשגחה י שמהראיות הי ותר גדולות על ח,ם מה  שכתבו החכ מי,רצו בזה

 או 'איפה היית ביסדי ארץ') 'ח ה"איוב ל(לאיוב '  כמאמר ה.גלות היבש היהתמידי היה  ה

  .''ויסך בדלתים וגו' '' מי נטה עליה קו וגוו א,מי שם ממדיה כי תדע'

 

 ) א" כ' ירמיה ה(וירמי הו אמר 

  הא ו ת י ל א  ת יר א ו  נ אם   ,  אז נ ים  ו ל א  יש מע ו , ע י נ ים  ו לא  יר א ו,ע ו  נא  זא ת  עם  סכ ל  וא י ן  לב ש מ'

 .  '  א שר  ש מ ת י  חו ל  ג ב ול   לי ם  ח ק  ע ול ם  לא   יעב ר נ הו ,   אם   מפ נ י  ל א  תח י ל ו,' ה

 

.  יושם להם קו שלא יצאו ממנו לכסות עוד היבשה,יקוו המיםהנה על זה אמר גם כן 

 ,יו כל המי ם מקובצים במקום אחד פרטי מוגבלאין ענינו שיה ,אל מקום אחדואמנם אמרו 

הים שה וא המקום  ,אל מקום אחד ורמז באמרו  .אלא שלא יהיו מתפשטים  בכל הארץ

  .המיוחד למים

 

 . מהיסודות מקום כולל ומקום מיוחדחד שיש לכל א,הפילוסוף בספר האותותוכבר זכר 

ר טי המי וחד ליסוד הוא  והמקום הפ,ושהכולל הוא  שטח גלגל הלבנה המקיף  בכל היסודות

 כי  כל הנהרות יוצאים ממנו , ושהוא הים לי סוד המים,אשר אליו יתנועעו חלקי הי סוד ההוא

 ולכן אמר .'כל הנחלים הולכים אל הים') 'ג' קהלת א(  כמאמר ראש החכמים ,ואליו ישובו

  .חד שפירושו מיו',גוי אחד בארץ' כמו . אל מקום מיוחדצונו לומר שר,אל מקום אחדכאן 

 והוא הימי ם והנהרות כולם שהם מקום מיוחד , שיתקבצו המים  במקום מיוחד,והענין כלו

  .לים

  .'והותרה השאלה הא
 

 ' השאלה הב
 . בהיו ת שם ארץ כולל לכל ארבע היסודות,למה זה קרא הקדוש ברוך הוא ליבשה ארץ

 לא ארץ ,ד שהם שמות פרטיי ם לאותו יסו, או עפר, או יבשה,והי ה ראוי לקראה אדמה

 לא יודיעו  , כי השמות הכוללים כמו שזכרו הפלוסופים.שהוא שם כולל ליסודות כולם
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 והנה למקום המים קרא ימים ולא קרא להם מים שאין ראוי שיקרא .עצמות הדבר ומהותו

 .הפרט בשם הכלל

 
 'תשובה לשאלה ב

ד החלק  שרצונו לומר שכן היה תמי,ולהורות על התמדת גלוי היבשה אמר ויהי כן

 . מהיבש ה נגלה מהמים

 לפי ששם , בהיות השם ההוא נאמר על כללות היסודות,ארץוהנה קרא יתעלה ליבשה 

 נאמר בעצם וראשונה ליסוד השפל ומרכז הגלגלים , כמו שביארתי בשתופו,ארץ

 ולהיות היסודות כול ם בערך אל העליונים הסו בבים אותם . ושהוא דחוק ורצוץ,הסובב ים

 .  נקראו כולם בשם ארץ, ורצוצים בתוכםשפלים דחוקים

 כפי יבש ו וה יו תו המרכז ,ובה יות יסוד  העפר היותר  שפל היותר דחוק ורצוץ מכל היסודות

 אבל . כי הוא הי ותר ראוי בשם הזה מכל היס ו דות, לכן קרא אותו ביחוד ארץ,האמתי

אויים בשם    לפי שלא היו המ ים היס ו דיים יותר ר, ולא קרא מים,למקום המים  קרא ימים

 והוא אם , כמו שביארתי, כי הנה העליונים נקראו מים מלשון שמים.מים מהמים העליונים

 ולכן . ולא נאמר על התחתונים אלא בהשאלה, לעליוניםהכן שם מונח בעצם וראשונ

  .מיםולא למקוה המים קרא ימים 

 .המהפרש' והותרה השאלה הב
 

  .ונראתה היבשה למה לא זכרה התורה שנקוו המים 'גהשאלה ה
 , כי הנה ב מלאכת שאר הימים שנאמר ויהי כ ן,ואין לך שתאמר שלמד זה באמרה ויהי  כן

 ואם בצמחים ', את הרקיעםויעש אלהי' אם ברקיע אמר .נאמר מלבד זה איך נעשה הדבר

 םויעש אלהי' ואם בחיות ',ויעש אלהים את שני המאורות' ובמאורות ',ותוצא הארץ דשא'

 . ולמה השתנה אם כן הקוות המים.'את חית השדה

 

 'תשובה לשאלה ג
  .והתבונן כמ ה מהחכמה בא ה בקריאת המים היסודיים  בשם ים

 שהסיבה ב הי ות מי הים מ לוחים הוא ערוב חלקים , ביאר במקום הנזכרסטוישארוהוא 

 עד שמפני זה הי ו , יתילד המליחותם ומערוב ,ארציים נשרפים מניצוץ השמש במי הים

 שיצא , כפי קרבת הים אל הארץ השרופה מן ה שמש,יותר מלוחים מקצתםקצת המים 

 פשראי  שא, כמו שאמרו בים המוס רח אשר בארץ פלשתים.ממנה אד עשני ויתערב בים

 ד"יו שה,ים ומפני זה  קראו השם .שיהיה שום דבר חי שם לחוזק המרירות הנמצאת בו

ם אשר אתנו יש בהם חלקים  להודיע שכל המי,אשי תיבות למים ברם"מ וה,הרמז ליבש

  .מהיבש ה מתערבים בהם
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 , הרב המורה כמו שכתב ,תוף השםיוהתבאר מזה  שלא היתה הקריאה הזא ת מפני ש

 . 'אלא להגיד טבעי הדברים איך הסכימו לשמות אשר קרא להם אביהם ית

 

 להגיד שעם היות שנעשה בזה עלבון ועוות ליסוד ,על זה וירא אלהים כי טוב והנה אמר

 למנעו להקיף ולכסות את הארץ כמו שהו א טבע היסודות להקיף העליון במ ה ,יםהמ

 כי הנה כפי התכלית אשר אליו . שלא מפני זה היה הפועל ההוא רע בעצמו,שתחתיו

ולפי שהארץ היתה כבר .  ולכן גזר עליו, ראה השם שהיה זה פועל טוב ונאות,נתכוון

 לכן אמר , כי אם הראותה והגלותה ,ת דברו ובפועל הזה לא נתחדש בה מציא,נבראת

  . כי לא יאמר בריאה אלא בבריאת דבר מה.הכתוב שנקוו  המים

 .’ והותרה בזה השאלה הג
  

  ,שני פעמיםוירא אלהים כי טוב למה זה נאמר ביום השלישי ' השאלה הד
 , כי טובם וגם מה ענין וירא אלהי.ולא נאמר ביום אחד מימי בראשית אלא פעם אחת

 מה שלא היה יודע ,ידיעה בדבר העשוי אחר שנעשה שהיה טוב' חדשה לו יתהאם נת

 . כי הכל גלוי וידוע לפניו תמיד, זה באמת לא יתכן?קודם לכן

 

 'תשובה לשאלה ד
  :ולפי שהיו ב יו ם הזה שני מעשים

  ,יעתם מהתפשט על הארץנ ומ ,הגלות היבשה בהק וות המיםהאחד 

  ,בריאת הדשאים והצמחיםוהשני 

  . ואחת לצמחים, אחת להגלות היבשה, נאמר בו שני פעמים כי טובלכן

 .'והותרה השאלה הד
 

 . )יג-יא,א ( עד ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי...ויאמר אלהים

 

  .'ועץ פרי עושה פרי'באמרו ' השאלה הה
פ " ואם אמרנו שיהי ה ראוי שיאמר עכ. ידוע הוא שיעשה פרי',ועץ פרי'וזה כ י אחרי שאמר 

 . כתב שיהיה טעם העץ כטעם הפריי”רש ו. היה אם כן מאמר ועץ פרי מיותר,ושה פריע

 כך לפי, ולא אמר עץ פרי.'ותוצא הארץ עץ עושה פרי' אלא ,אבל היא לא עשתה כן

  . היאבראשית רבה ומ.ונהוכשנתקלל אדם על חטאו נפקדה גם היא על ע

 ,תעשה הארץ מה שגזר השם כי איך לא ,דואבל כפי הפשוט הוא דבר קשה הציור מא

 .  והיא אינה בעלת שכל,ואיך נאמר שחטאה האדמה
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 כי אז יהיה העץ כולו פרי ויהי ו הפירות  , כי איך יתכן שיהיה טעם העץ כטעם הפרי,ועוד

 ו הנה הפרי  כ מו שכתבו  ה טבעיים ה וא הלחות הטוב  והמשו בח .נמצאים במציאות העץ

 טעמ ו כטעם הפרי בהי ות העץ עב וגס מטבע   ואיך יהיה א פשר אם כן שיהיה, היוצא מהעץ

 . והפרי רך וטוב מטבעת המים,הארץ

 
 'תשובה לשאלה ה

 ענין  הקות ה מים והג לות  היבש ה 
 , אומר בפי רוש הפסוקי ם ותשובת שאלותיהם,ואחר ביאור שני הדרושים האלה

 גזר על ההרכבות ,שהמשפיע הראשון יתברך אחרי שגזר בהקו ות המים והגלות היבשה

 והנה לא זכר הוית האדים והעשנים והדברים .ו בה כי לא תהו בראה לשבת יצרהשיעש

 ולא גם כן מהדוממים   . לפי שהם מט בע הארץ וה מים בלבד,המתילדים מהם באויר

 ולכן לא בא על הויתם אמירה . להו לידםם לפי שהיסודות  הספיקו  בכ חותיה,והמתכות

 ולא . כמו שהתבאר,מפועל מחוץ ואינם ,לםואלהית להיו ת צורותיהם מכוח החומר כ

 . נתיחדה אמירה אלהית כי אם על התחלות ההוים או על הוית הבעלי נפש

 

 מבלי , לא היתה הארץ מספקת בחומרה וכחה להו לידם,וכל הצמחים להיותם בעלי נפש

ויאמר אלהים ) בראשית א (ם והוא אמר.שהשפיע כח בארץ לשתוציא צמחיה' מאמר ית
 השפיע השם כחו בארץ לשהיא ,ר שלא היו המאו רות עדין נמצאים כי בעבו,תדשא הארץ

 היו הם , ואחרי שנעשו המאורות. מבלי עזר פועל מחוץ,בעצמה תוציא הצמחים והדשאים

  . כמו שהתבאר,הפועלים והמ שפיעים צורות הצמחים כולם

  .'והותרה בזה השאלה הה

 

 וית האדים והעשנים ו למה לא זכרה התורה ה:'השאלה הו
ויות   ו  שהם הה,ית הדוממים ו המתכותו  וכן הו,ומה שיתילד מהם מטבע הארץ ובאוי ר

 שהיא ההמזגה ,ית הצמחיםו  והתחילה בזכרון הו,וההמ זגות הראשונות שיקבלו היסודות

 ובאבנים דברים ת כי יש במתכו,ם ואין לנו שנאמר שעזבם הכתוב לפחיתות.השלישית

 . ויו שיו וצרכמ ייקרים ומועילי ם לצורך האדם וחייו וש

 

 'תשובה לשאלה ו

  : מדר גו תשלושוהנ ה זכר ה כ תוב בצמחים 
 אבל הוא בעצמו . ולא נעשה על ידי בני אדם, והוא עשב הבלתי נזרע,דשא קרא חדהא

 ועל  .'כצ יץ השדה כן  יציץ' 'מצמיח חציר לבהמה' כמו שאמר ,יולד בארץ מבלתי עבודה

  .םתתלבש הארץ כולה דשאי רצונו לומר ,תדשא הארץ דשאהמדרגה הזו  אמר 
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 שאין  , כמו חטה ושעורה וכל מיני ירקות, רצונו לומר הנזרע, הוא העשבשניתוהמדרגה ה

 ועל זה .'ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ' כמו שאמר .גזעם מחליף בכל שנה

 ואפשר לפרש מה שאמר על הארץ שהוא קשור למעלה עם .עשב מזריע זרעאמר 

 .  כלומר שיצא על פני הארץ,לו אמר תדשא הארץ דשא עשב על הארץ כא,תדשא הארץ

 

 והגזע נשאר ימים רבים , הם האילנות נושאי פרי מאכלם מהצמחי השלישיתהוהמדרג

ועניננו לפי פשוטו ע ץ פרי שהפרי  ההוא יה יה   .עץ פרי עושה פרי למינו ועליו אמר .ושנים

 והוא עושה פרי בהוליד ו בדמותו , כי האגוז על דרך משל הוא פרי עצמו.עושה פרי

 כדי להודיע איך יעשה הפרי ההוא ,אשר זרעו בו על הארץ והנה אמר .כשיטעוהו בא רץ

 ואמר שאין דבר שיעשה כן בעצמו אלא כאשר ינתן זרעו אשר הוא בו ,פרי אחר כדמותו

 .  אז יעשה הפרי הה וא פרי אחר דומה לו באמת, כלומר בדרך נטיעה,על הארץ

 

 כי אין כל עץ מוציא איזה  . שיהיה הפרי  נערך לעץ,עץ עושה פרי למינווד לפרש ואפשר ע

 כי הנה החכים . להגיד שיהיה הזר ע שמור בתוך הפרי, ושאמר אשר זרעו בו.פרי שיזדמן

 וא מר ויהי  כן  . כדי שיהיה אותו  הזרע שהוא י סוד המין שמ ור בתוכו,יוצר הכל לעשות כן

 . ן וית מיד לעולם הולדת הצמחים עוד כל ימי הארץ שגזר השם שיהיה כ ,כמו שפרשתי

 

כ כפי המנהג הטבע י  "ומזה תדע שנבדלה הוית הצמחים במעשה בראשית מהויתם אח

  :םבשני הבדלי

 

 אמנם .עות הגרמים השמימייםפ הם מהש,שצורות הצמחים בהוי ה הטבעי ת היום חדהא

' אמצעות הכח שנתן ית כי קודם המאורות נבראו הצמחים ב,במעשה בראשית לא היה כן

 . בארץ להוציאם בצורותיהם למיניהם מבלי פועל אחר מחוץ

 

 אם נזרעת , היא תמיד מזרע קודם,שהוית הז רעים על המנהג הטבעי וההבדל השני

 לא ,אבל בבריאה הראשונה המוחלטת.  ואם שנשאר בה וצמחה מעצמה,מעובד האדמה

 הארץ מעצמה כפי הכח שנתן ה והספיק, כי נתהוו הצמחים כולם מבלי זרע קודם,היה כן

 וגם בלי מטר קודם עשתה , מבלי זרע ומבלי  השפעת הכו כבים,בה האל יתברך

 . הרכבותי ה ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה נתן פריו

 

 בשלישי עמדו על ם שהדשאי,בראשי ת רבהומזה  התבאר שאין לקבל אותו דעה שזכרו ב

 מן  ן"רמב וכבר נטה ה.השם על הארץ ובששי צמחו אחרי שהמטיר ,פתח קרקע הארץ

ומה גרעו .  גם אני אודה כי כל מעשה בראשית בקומתן ובצ ביונם נבראו.הדעת ההוא



 
 ב ראשי ת  אבר בנאל  לפרשת קיצור    tanach/il-he/il.ac.daat.www://http    לימודי יה דות ורוח את ר - דעת 

 

 

53

53

הצמחים לשלא נתקיים בהויתם האמירה האלהית כמו שנתקיים בכל שאר ההוי ות מבלי 

 . סיבותיהם ה טבעיות

 , באופן ישר הנה יתבאר במקומו,וכל שיח השדה ,ואמנם פירוש הפסוק שהביאם לזה

 . ואוכיח שלא יתחייב ממנו דבר מזה

 שהם דשא ,מהצמחים' וזכר הכתוב  שהארץ הוציאה במצות השם כל המדרגות שצוה ית

  .ועשב מזריע זרע למינהו

 ובאו מפני זה לדרוש , בדשא ובעשבלמינהו למה לא נאמר בציווי הא להי ל" חזוהוקשה ל

  .רושו בפיי”רש כמו שזכר ,מה שדרשו בשחיטת חולין

 כי הנה בצווי נאמר דשא עשב מזריע זרע עץ .ם שאין מקום לקושיי ת,ולי נראה כפי הפשט

 , כי אם גם כן לדשא ולעשב, ומלת למינו אינו חוזר לפרי העץ בלבד,פרי עושה פרי למינו

 . שעל כל אחד מהם אמר למינו

 

 אחת לענין , פעמים למינהושתי לתוספת ביאור אמר ,פור מה שהוציאה הארץיאמנם בס

ועץ עושה והנה בענין  האילנות אמר .  ואחרת לפרי העץ,הדשא והעשב שהוא פרי  האדמה

 לבאר מה שפירשתי למעלה בעץ פרי עושה  , ולא אמר גם כן עץ פרי כמו שאמר בצווי,פרי

 כי הנה השגיח הקדוש ברוך הוא לעשות הפרי . שהרצון בו שיש בו זרע לקיים מינו,פרי

 .  יעשה פרי למינו, מזולת העץ,ובאופן שהפרי  בעצמ

 כי לא זכר אלא עץ פרי עושה  ,בתולדת אילני סרק'  איך לא צוה יתן"רמבוכבר הקשה  ה

 .  להשיב על זהנסים והשתדל רבינו .פרי

 וגם , לפי שאין עץ בעולם שלא יעשה פרי, ולא בתשובה ממש,ולדעתי אין השאלה כלום

 ויש מהם , יש מהעצים שיש להם פרי נאכל אבל. והם העפצים,אילני סרק פרי יש להם

 . פ פרי יש לכל עץ" אבל עכ. והוא טוב ומועיל לדברים אחרים ולתרופות,שפרים אינו נאכל

  .'והותרה עם מה שפרשתי השאלה הו
 

  ותוצא, ויברא, ויעש: מדוע שימוש במונחים שונים: 'השאלה הז
 וזה כי אתה .ה שנעשה בהם בשוה בענין המלאכם בכל הימיבמדוע לא בא לשון הכתו

  : מהלשונות במלאכהם מיניארבעה האלה םתמצא בימי

 כמו שאמר בשני במעשה  ו יעש אלהים הוא שבקצתם יאמר אחר הצווי ו הגזרה חדהא

 .  בבעלי  חייםשישי במאורות וברבי עיהרקיע וב

 כמו שהוא  בהו ית הדגים אלהים ויב רא שאחר האמירה והג זרה יאמר שניוהמין ה

 . ם והאדםוהתניני

לא בלשון עשייה  ולא בלשון בריאה אבל .  שלא נתיחסה הויתם אל האלהיםוהמין השלישי

 . פעל כל זאת'  ולא ה, כאלו היא מעצמה עשתה זה, דשאותוצא הארץאמר 
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 וגם לא נתיחסם אל היסוד ,' ולא בריאה מיוחסת לאל יתעשייה לא נזכרהש רביעיוהמין ה

  .בשה והקו ות המים שממנה היה  כמו שהוא בה גלות הי

 . וראוי לתת טעם בשנויים הגדולים האלה בהי ות הכל פועל השם ומעשה ידיו

 

 'תשובה לשאלה ז
 כמו שאמר בשרצים ובחיות ,והנה לא נאמר ויעש אלהים או ויברא אלהים את הדשאים

 ללמדנו שצורת הצומח אינו מפועל הנבדל כצורת המרגיש והאדם שנתיחס אליהם .השדה

 . הע שייה כמו שי תבארהבריאה ו

  : טעמיםאחד משני נכון לומר לומר בו ,ואמנם אמרו בדשאים ובצמחים וירא אלהים כי טוב

ה בחכמתו שהיה טוב  שיתהוו הצמ חים קודם " הכתוב להגיד שראה הבאם שבא

 שעם . ושתוציא הארץ החומרית הגסה את הנפש הצומחת מבלי פועל מחוץ,המאורות

 להודיע , ראה שהיה טוב להיות כן בתחילת הבריאה,הג הטבעיהיות זה כולו בחלוף המנ

 .  ולהבדילה מההוי ה  הטבעית,עשתה זאת' כי יד ה

 כי ,חותי הם ובקיומםודלם ובכולופים רבים בגי שעם היות שימצאו בצמחים חואם להודיע

 ויש מהם כירק עשב יבולון שבבוקר יציץ  ,קיון שבין לילה היה ובין לילה אבדייש מהם כק

 מהם אחד שי עשה פרי כל ,לוף ז ה  תמצא בתמר ובחרובי ובח. יצמח ולערב ימולל ויבשו

 .  ולכן עשאם כן,שכן הי ה טוב ומוע יל בעולם'  הנה מפני זה אמר שראה ית. שנהםלשבעי

 

ד שעות "אם להגיד שבאותו המ שכות זמני מ הכ .ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישיואמר 

 אחד ייוחס לערב  ,דושים מתחלפיםי שהיו בזה ה יום חואם מפני. אור וחושך נעשה כל זה

 .  והוא תולדת הצמחים, ואחד לבוקר הבא אחריו,גלות היבשהיוהוא ה

. גלות היבשהי לפי שהצומח  הוא נקשר ומתיחס לה,יחד יום לכל אחד מהםיוהנה לא נת

 שנאמר ,וממה  שביארתי תדע. לת הבריאה ה וא יצא ממנה ולא מפועל מחוץיגם כי בתח

 מפני שהנפש המרגשת אשר בהם היא כפי ההו יה  ,שרצים ובדגים ויברא אלהיםב

לת י ובעבור שהיו  צורותיהם כשהושפעו בה ם בתח.הטבעית התמידית מושפעת מהנבדל

 לכן נאמר בהם , והיא הנפש המרגשת מהשפעה ראשונה,הבריאה מתהוות לא מדבר

 . נבדללהגיד שתמיד יהיו מפ ועל ה'  ויוחסו לאל ית,לשון בריאה

 להודיע שתמיד תהיה השפעתם משכל ,'אמנם בבעלי חיים ייוחסו צורותיהם אליו ית

 לפי שכבר היה קודם הוי ות הבעלי , אלהיםויברא ולא ויעש אלהים אבל נאמר בהם .נבדל

 נאמר ,כי הנה כשנתחדשה במציאות הצורה המרגשת. חיים נפש מרגשת בדגים ובעוף

 .  נאמר ויעש אלהים,נית בבעלי חיים הארציםוכאשר הושפעה ש. בה לשון ברי אה

 



 
 ב ראשי ת  אבר בנאל  לפרשת קיצור    tanach/il-he/il.ac.daat.www://http    לימודי יה דות ורוח את ר - דעת 

 

 

55

55

 אמנם .בריאה נאמר בו לשון , להיות נשמתו השכלית נבראת יש מאין,ובבריאת האדם

 נאמר ויעש אלהים , ולפי שהוא יש מיש.' למעלת נושאם ייוחסו לאל ית,ברקיע ובמאו רות

  . ויעש אלהים את שני המאורות,את הרקיע

.   ואם בעלי הנפש המרגשת לכבודה, אם העליונים למעלתם'הנה אם כן ייוחסו אליו ית

 , לא מהשכל הנבדל, להיות השפעתה כפי המנהג ה טבעי מהכו כ בים,אבל הנפש הצומחת

 . בעצמהםכח ב ארץ להוציא'  שנתן יתם ובאה אמירה על תולדותיה.לא נתיחסה לאל

 .בר לא נאמר בו ד,דוש נמצאי לפי שלא היה בריאה ולא ח,אמנם הקוות המים

 .האחרונה' והותרה עם זה השאלה הז
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 ]יט-יד,  פרק א-יהי מאורות : הרביעיהיום [
 

 ] ותשובות לשאלותהפרשהביאור [
 

 . )טו-יד,א ( עד ויעש אלהים את שני המאורות...ויאמר אלהים יהי מאורות

 

  .בהיות האור הראשון משמש' למה זה נבראו המאורות ביום הד: 'השאלה הא
 ראוי לשאול , ששמש האור הראשון כל שבעת ימי בראשית,י”רש שכתב כי אם היה כמו

 ולא היה ראוי  , בהיות שם האור ההוא  משמש, רביעיולמה אם כן נבראו המאורות ב

  . כיו ן שקו דם לכן לא היה להם צורך,שיבראו כי אם בסוף היום הזה

אור הראשון  שלא שמש ה,ל"חז והו א הנראה מדברי ,ן"רמבואם אמת נכון הדבר כדברי ה

ככה שה אור הנכבד '  אם כן תשאר השאלה ולמה עשה ה, ימים בלבדשלושהאלא 

 ?  ימיםשלושההמופלא ההו א לא שמש יותר מ

 או שישמש , ולא יצטרך כלל האור הראשון,ראשוןוהי ה ראוי אם שיבראו המאורות ביום ה

 .כל ששת הימים באופן שוה  בסופן יבראו  המאורות

 

 'תשובה לשאלה א
 התבארה הסיבה למה נבר א הגלגל העליון על הצורו ת הנבדלות ,ביאר תי למעלהממה ש

ושהיה הת הוותם אחר . לםולהיותם התחלות להוים כ. היסו דות ביום ה ראשון' ועם ד

 בעוד שלא היו שם ,ושנברא אז האור כדי להבדיל הימים והמלאכו ת. ההעדר הגמור

ולכן .  לפי שנתהוו מגלגל הראשון,ושנבראו שאר הגלגלים המוקפים ביום  השני. מאורות

 .  לפי שהיו ם הראשון ייו חד לבריאת ההתחלות יש מאין בלבד,לא נבראו הם אז

ושלא נבראו אז עמהם המאורות כדי שלא יחשב שבתנועותיהם יבשו ה מים ונתגלה 

האמנם נבראו המאורות ברביעי מפני שהי ו   .  ובאו רם והשפעתם נתהוו הצמחים,היבשה

וראה יתברך שהיה אור . ובששי החיה ובהמ ה.  בחמשי הדגים והעופו תעתידים להתהוות

כי כמו שהיה צריך אליהם הצומח לשיזונו . המאורות הכרחי לחיות הבעלי חיים והתמדתם

וזה מפני החום הנמשך .  כן היה הכרחי לקיומם אור המאורות, ולכן נברא קודם אליהם,בו

 . יים ויעשו פעלותיהם שבו יראו ויכירו ה בעלי ח,מאורם ומתנועותם

פוך נצוץ שהם י ולא ה, כי לא היה ב ו תנועת גשם,כיון שהאור  הראשון לא היה מחמם

כי .  לא להתהוותם הראשונה,ולכן היו הבעלי חיים צריכים לאור המאורות. בות החוםיס

 אבל .בות טבע יותיהן לא קצרה יד השם להמציא במעשה בראשית ההוים כולם מבלי ס
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 היו צריכים  בהכרח לאור המאורות , ופרים ורבים אחרי היותם נמצאים,תםלחיותם והתמד

  .רבי עי ומפני  זה ראה יתברך לעשות המאורות ב.מםווח

 . 'והותר בזה השאלה הא
 

  ?רק בשלשה ימים' יהי'מדוע נאמר : 'השאלה הב
   יהי רקיע יהי אור יהי :שהו כי אם בשל, בכל מעשה בראשיתיהימה היה שלא נאמר לשון 

 תוצא , ישרצו המים, אלא תדשא הארץ,ובשאר ההויות לא נאמר לשון ויהי. מאורות

 למה זה לא נאמר בכל מה שנתהוה בימ י  ,ו ית והמצי אותהואם היה מלשון  ה. הארץ

 . בראשית

 .  והמאורות הם רבים, למה אמר יהי בלשון יחיד,ובכלל השאלה הזאת
 והוא המאיר לכל צבא ,אצל מהשמש כלו נם שלהיות אור העליוני, חשבו אנשיםר”בבו

 לרמוז  , וכתיב מארת חסר. יהי מאורות: יחידשון נאמר בבחינתו בל,מעלה ויצורי מטה

 . לא נברא להאיר אלא גלגל חמה בלבדר”בב ושלזה כיון רבי יוחנן שאמר .לשמש בלבד

 כי תמיד יכנה אותם , והי ו למאורות, ו היו לאותות:אבל יקשה למה אמרו בלשון רבים

 .בפרשה בלשון רבים

 

 ' בתשובה לשאלה
 ,  האם גופות הכוכב ים מבלי  גלגליהם?ואמנם מה הו א אשר נעשה ברביעי בעני ן המאורות

 . או איך היתה העשייה ה זאת

 והגלגל כולו הוא מטבע  ,דעתי הוא שהשמש והירח והכוכב ים אינם אלא חלקים מגלגליהם

 . אחד כי הוא פשוט מבלי ה רכבה

 ועשה .ברא ביום הראשון האור ההוא מתפשט באויר כמו שביארתיוהנה האל יתברך 

ועתה ברביעי ראה יתברך לתת . בשני הגלגלים המוקפים כולם ספיריים לא מאירים כלל

 באופן , ולקבעו בחלקים מוגבלים מאותם הגלגלים,מאותו אור נכבד שכבר נברא בראשון

רים מ תחלף בהם האור ההוא  יהיו מאירים  ומזהי,שבמקום שהיו החלקים ההם ספיריים

 רצונו לומר שיחול ויוקבע  בגרמים ,והוא אמרו יהי מאורות ברקיע השמים. בפחות ויתר

 לא בכולם אלא בחלקים מוגבלים ורשומים מהם כפי רצונו ,השמימי ים אותו אור ראשון

 . ולא אמר בכל רקיע השמים, ולכן אמר ברקיע השמים בלשון סתמי.יתברך

אם לא שחשב שמהאור האחד נתהוו הכו כבים   . בדעת האמיתי הזה ן"רמבוכבר שער ה

 .שהם גשמים מאירים

  . ואיך יתהוה ממנו הגשם, כי האור ההו א היה מקרה.ואין הדבר כן

 כי כולם ,גלגלים ולא חלקי גלגלים'  שלא נעשו ביום הד,אבל האמת הוא כמו שפירשתי

 שאותם החלקים שכבר נעשו , אבל היתה מלאכת היום הרב יעי  בלבד.כבר נבראו בשני
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 ואינו רחוק אצלי שנעשו אז החלקים ההם מהגלגלים יותר מקשיים משאר .יהי ו מאירים

 . חלקי הגלגל

 

 וזה טעם יהי . משאר חלקי הגלגלםלוסוף שהכוכב ים היו י ותר מקשיייוכבר כתב הפ

 ,ן כי לפי שיאמר תחלה יהי באור הראשו.ובמאורות]  א32’ עמ]שנאמר באור וברקיע 

 ,חר כך אם ברקיע שהיה נושאו א,נשתמש הכתוב במלת יהי בדברים המתיחסים אליו

 רצונו לומר יהי  האור הראשון . וזהו י הי מא ורות.ואם בחלקי הגלגלים שנקבע האור בהם

 .  כדי שיהיו החלקי ם שיתלה בהם מאורות.ההוא ברקיע השמים

הנה אם כן .  ר בהם לשון יהיאמנם בשאר ההו יות שלא נתיחסו לאותו אור ראשון לא נאמ

אם בנושא .  שההוי ות והמציאות יותר עצמי ונכבד בהם,לשון יהי נאמר בגרמים השמימיים

 יהי - בור הנשוא בנושאי ואם בח. ואם בנשוא בפני עצמו יהי אור.בפני עצמו יהי רקיע

  לפי שהאור הראשון הוא אשר נגזר, ומארת חסר,ולכן נאמר יהי בלשון יחיד. מאורות

 . להיות בחלקי הגלגל

 

ליו עוד וכבר י ורה על אמתת מה שפירשתי במעשה המאורו ת מאמר ראש המשוררים ד

רצונו לומר שראוי שיודו . 'כי טוב  כי ל עולם חסדו' הודו לה') תהלים קלו( במזמור ,שלוםה

 וגם כן מפאת מעשיו שלעולם , לפי שהוא הטו ב והשלם במוחלט,וישבחו מעלתו יתברך

 . נו לומר בבריאת ברואי העולם רצו,חסדו

 

ל  שהם נקראים גם כן אלהים ע'הודו לאלהי אלהים' באמרו ,והתחיל בשכלים הנבדלים

 .  העברה כמו שביארתירךד

 שהוא אדון על כל הגשמים ',הודו לאדוני האדונים'ואמר על הגלגל הראשון המקיף בכל 

ה שזכרתי למעלה שנקראו  מאותה הסיב,וקראו אדונים בלשון רבים. בתנועתו היומית

 . השמים בלשון רבים

 עם , שהנפלאות הם יש מיש,ועל מעשה שאר הימים אמר לעושה נפלאות גדולות לבדו

  . הפלארךדל היותם ע

 . ' אמר לעושה השמים בתבונה וגו,ם ונקרא השמי,ועל הרקיע שנעשה בשני

 . 'םלרוקע הארץ על המי' אמר ,'וכנגד הגלות היבשה שנעשה בג

 ולא אורים ומאשר אמר . אמר לעושה אורים גדולים,'נגד הוית המאורות שנעשה בדוכ

 למדנו שלא היתה הוית המאורות מלאכת הגלגלים או חלקי גלגלים אלא ,מאורותאמר 

 . אורים שנקבעו בחלקי הגלגל שכבר היו

 .' הותרה השאלה הב,ועם מה שפרשתי בזה
 

  'רקיע השמים'פירוש המונח : 'גהשאלה ה
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 יהי : והיא כי התורה פעמים קראה לגרמים השמימי ים בשם רקיע.אמרו ברקיע השמיםב

ופעמים קראם בשם .  שנאמר על הגלגלים וכמו שפירשתי, ויעש אלהים את הרקיע,רקיע

 ,  ולמה אם כן קראם כאן בשם מו רכב מהם. וכמו  שאמר ויקרא אלהים לרקיע שמים,שמים

 .רקיע שמים

 

 ' גתשובה לשאלה
 אלא גם כן על כל שאר , על השמש והי רח בלבדתמז ה שלא אמר מאורווהתבאר 

ואמנם .  דאור כוכבי נמי או רקא משמע לןוהא ) 'דף ב (ם וכן  אמרו בגמרא דפסחי.הכוכ בים

ולמה היו   .  כי אם בחלקים מיוחדים מהם,למה לא נתפשט אותו אור נפלא בכל הגלגלים

 ומהם  ,ומ הם סמוכים ו נלחצים זה ב זה.  ובגלגל אחר כוכבים רבים,בגלגל אחד כוכב אחד

 הנה זה כולו הוא ממה שיורה ה יות הדבר מפעולת פועל ,מרוחקים כרוחב אמה ויו תר

 . בכוונה ורצו ן שעשה ככל הישר בעיניו

 

 ואמנם .ההרב המור וכמו שזכר .כי הנה ילאה השכל האנושי לתת בזה סיבה קיי מת

 אבל מפני .ם כדברי המפרשי,השמים אין ענינו ברקיע שהוא ,םבאמרו ברקיע השמי

לרוקע הארץ על המים ) תהלים שם( כמו שאמר ,שהגלות היבשה נקרא גם כן רקיע

 הוצרך הכתוב לבאר מהו הרקיע  שבו היו   , רוקע הארץ וצאצאיה,)'ישעיה מב  ה(

 .  ארצייע שמימיי לא הרקיעואמר שהוא הרקי. תהמאורו

 ואין בו ,גל הראשון המקיף ב כל נקרא שמיםלפי שהגל. מאורות בשמיםוהנה לא אמר יהי 

 , רצונו לומר ברקיע אשר בתוך השמים וסמוך אליו, ברקיע השמיםאבל אמר. המאורות

 יתפשט האור , רצונו לומר בחלקיהם,כי בהם. שהם הגלגלים המוקפים שנבראו בשני

 .  ההם יהיו ה מאורותםהנכבד הראשון הה וא והחלקים המוארי

 . ’  הגועם זה הותרה השאלה
 

  ?האם רק מיום רביעי הובדל היום מן הלילה: 'השאלה הד
 כאלו עד היום הרביעי שבו  נבראו המאורות לא היה ,באמרו להבדיל בין היום ו בין הלילה

ויקרא אלהים לאור יום ולחושך ' כי באו ר הראשון נאמר ,אינו כן. בעולם הבדל יום ולילה

 . 'רב ויה י בוקרויהי ע' ובכל יום ויום נאמר ',קרא לילה

 וכאשר נעשה הרקיע , שהאור שנברא ביום ה ראשון היה  מאיר היסודו תן" רמבוכתב ה

 ,וכאשר נבראת הארץ בשלישי. בשני נפסק אותו אור ונמנע מהאיר ביסודות התחתונים

 ועתה ברביעי רצה השם שיהיו המאור ות מגיעים באורם בארץ .היה כה חוש ך ולא אור

  .איר על הארץברקיע השמים להוזה טעם 

 והוא המוכ יח שהאור ,שהכתוב אומר בכל יום מהראשונים ויהי ערב ויהי ב וק ר .ואינו נכון

גם שלמעלה מהרקיע לא היה צריך . הראשון שמש כל אותם הימים באופן שוה ומתדמה
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כל שכן .  כי לא היו שם הויות אחר האור הראשון ולא לאור ההוא יתברך היה צריך,אור

 כי כן גם היום . יעבור ברקיע ויאיר למטה ביסודות,מעלה מהכרח ברקיעשבהיות האו ר ל

 והיה אם כן , ומפני ספיריותם,השמש יעבור אורו למטה בשלושת הגלגלים אשר תחתיו

 .האור הראשון בהיותו למעלה מאיר בארץ בהכרח

 

 ' דתשובה לשאלה
. דל בהם קודם לכן אין ענינו שלא היה הב,ולהבדיל בין היום ובין הלילהואמנם אמרו 

ת ו ומרא,אלא שההבדל שהיה עושה האור הראשון כפי מצי אותו והפסקו  ביום ובלילה 

 מכאן והלאה יעשה  אותו הגלגל , הפלארךדל הבוקר ו הערב שהיה ע ושה כפי מדרגו תיו ע

 .  בהיות האור נשוא וקבוע בחלקיו,בתנועתו התדירה

לא לאחד מהם כמו שחשבו  ות אינו חוזר אל המאורו,ומזה תדע שאמרו להבדיל

 יהי ה הרקיע  , האור נשוא וקבוע בחלקיות שזכר שבהיו,עאבל הוא חוזר לרקי. המפרשים

 .  ולכן אמר ולהבדיל בלשון יחיד.ההוא בתנועתו מבדיל בין  היום ובי ן הלילה

  .'והותרה בזה השאלה הד
 

  'והיו לאותות'פירוש : 'השאלה הה
אם . או רות הם סיבו ת פעולות לדברים אשר בכאן וזה כי הנה המ,והי ו לאותותבאמרו 

.  ואם בשאר הענינים כולם כפי דעת משפטי בעלי הכוכב ים,בהוי ה וה הפ סד כפי הטבעים

ואיך יאמר הכתוב אם כן והי ו לאותות כי הנה האותות הם המורים על הסיבות ואינם 

 . הסיבות עצמם

 . געיםלר - והיו לאותות ע"ראבואולי שלברוח מהספק הזה  פירש ה

גם אמרו להבדיל בין היום .  וגם בעיני לא יתכן כמו שאמר. הכתובטאבל אינו נכון בפש

 .  אינו מסכים עם אמרו והיו לאותות בלשון רבים,ובי ן הלילה ב לשון יחיד

.  ונתנו הכתוב לשעורין.על כל הכוכ בים - והיו לאותות ,על השמש -ויש מפרשים  להבדיל 

 . אבל הירח והכו כבי ם אינם מבדילים. מהמאורותחדכל א , להבדילירש פנסיםורבינו 

 

 ' התשובה לשאלה
 א לפי שבהיות החלק המאיר שהו,תוהנה נתיחסה ההבדלה הזאת ברקיע מפאת המאורו

 . ובהי ותו למטה מהאופן יעדר אורו ויהי לילה. השמש למעלה מהאופן יאי ר ויהיה י ום

 

 לפי שיום ולילה התורה לא יוגבלו ?םהאמנם תיוחס ההבדלה הזאת גם כן לירח ולכוכבי 

 עד , כי הנה היום אצלם הוא מעת הראות השמש על הארץ.כמו שהגבילו ם חכמי הכוכ בים

 כי היום אצלה כל הזמן אשר , ואינו כן אצל התורה. ויתר הזמן הוא אצלם לילה,הסתרו

ומר  רצונו ל,ולא יודע זה.  אף שלא יהיה על האופק,היה אור בארץ בסיבת אור השמש
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 , שכאשר יראו כבר סר אור השמש מעל הארץ בצד מוחש,מהו לילה אלא מצד הכוכבים

 . והוא תחלת הלילה

וכמו שכתב .   הוא מעלות השחר עד צאת הכוכבים,ולזה אמרו שיום התורה לכל דיניה

 וכן אחרי בואו שעה  , שעה ושליש שעה קודם זריחת השמש יהיה הב וקר אורע"ראבה

 . לילהושליש שעה לא יהיה 

ומפני זה תולה הכתוב הבדל היום ברקיע המתנועע בסבוב מהראות השמש והירח 

 . והכו כבים

 

שהמאורות יעשו הבדלים בין חלקי היום . ולהבדיל בין היום ובין הלילהועוד כלל באמרו 

 טבעיי ם מתחלפים כפי העליה ו הירידה מן  ם כשיהיו ח לקיה,עצמו ובין חלקי הלילה עצמו

 וגם כפי שעותיהם בבחינת המשרתים המושלים בכל שעה ושעה כפי ,ההיום ומן הלי ל

.  שתועלת הראשון במציאותם, וההבדל ה זה שזכרה  ה תורה במאורו ת הוא.בעלי המשפ ט

  .והיו לאותות למועדים וימים ושנים הוא אמרו ,בהם' והתועלת הב

א ומה שנוכל לומר בו הו. וכבר ראית כמה התחלפו דעות המפרשים בפסוק הזה

 והירח יסוד  , וכל שכן שהשמש יניע יסוד האש,שהתועלת הזה הוא מצד ההוי ה וה הפ סד

 והכו כבים  ה קיימים שבגל גל השמיני ,וחמש ת שאר הכוכבים הנבו כים  יניעו האו יר. המים

 . י,ב חלק ב הרב המורה וכמו שביאר .יניעו הארץ

 

 אבל . היסודות כי לא היה מהוה ולא מניע שאר,והתועלת הזה לא היה באור הראשון

 כי הרכבת היסודות הם אותות , ולכן אמר כאן והיו לאותות.נמצא זה בתנועות המאורות

 שהם ,וגם יכלול לאותות לקיות המאורו ת ודלוג הכוכבים. על פעל הגרמים השמימי ים

  .'ומאותות השמים לא תחתו') 'ב' ירמיה י( כמו שאמר ,אותות עליונים

 בעולם מן החום או הקור ושאר השהם אותות למה שיהי לפי ,בות אותותיוהנה קרא לס

 שבזמן כך יתחברו שלמרך  כי כאשר נדע ד. ובז ה יוכלו בני אדם להשמר מהם.האיכיות

 ילך לו האדם לשבת , ומחייבי ם חום מופלג,השמש וכוכ ב ים אחרים מניעים יסוד האש

ת על  שהם אותו,לאותותולזה אמר .  להנצל מרעת החום ההואםבמקומ ות הקרי

 .סיבותיהם עצמם

 .'והותרה בזה השאלה הה
 

  מדוע לא הוזכר שהמאורות גורמים להתהוות היצורים: 'השאלה הו
 למה לא זכר , שאם בא הכתוב להודיע התועלת שיעשו המאורות והכוכב ים בשפלים,היא

 שידוע שהם הפועלים , והוא הרכבת היסודות והתהות הה וי ם,התועלת היותר עצמו מהם

 ואם באדם שיולידהו האדים והשמש ושאר , אם בצמחים ממגד תבואות שמש,תבזה באמ

 . והוא הדין לשאר בעלי חיים,הככב ים בתנועותיהם
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 ' ותשובה לשאלה
תקופות השנה שהם מועדים שיתחלפו בהם איכיות האויר '  רמז לד,ולמועדיםובאמרו 

ובאמרו . המ ועדי ם כפי המזלו ת אשר יעבור השמש בהם באותם תקופות ו,ושאר הדברים

והוא גם כן סיבת .  שהוא גם כן מתנועות העליונים, רמז לאורך הימים וקצרם,ולימים

 ירמוז שמ פאת המאורות יתחלפו ,ולשניםובאמרו . ההו יות ותגבו רת היסודות אלו על אלו

 ושאר , כשתהיה שנה אחת שחונה או גשומה ושנה אחרת שנת בצורת, גם כןםהשני

 . ם מ פאת התנועות השמימיות ותנועת המאורותהחלופים שיהיו בשני

 

והי ותר נכון  בעיני הוא ש באת התורה לבאר שאין הכוכ בים הש מימי ים פועלי ם הדברים 

 כמו , רצונו לומר במקרה העולם ובמאורעות בני אדם,השפלים מפאת עצמם וכוחם

 והכוכ בי ם   , כי הפועל האמתי הוא האל יתברך בהשגחתו. שיחסו בו חכמי התכונה

מסילותם בחבוריהם ומ בטיהם י ורו ו יבשרו מה  שיגזור הרצון  האלהי וחכ מתו להיות  מ

.  'שפל מהקורות והשנויים לימים ולשנים כפי הסדור האלהי המצויר בחכמתו יתהבעולם 

 , על מה שעתיד להיות בגזרת השםלאותותולכן אמר שיהי ו הכוכ בים  והמאורות 

 . רעות אשר יקרו בהם אותם השנויי ם והמאוםולמועדי

 

 ויכוין עוד .תקופות השנה שנעשו מפאת נטיית השמש לצפון ולדרום'  דבמועדיםויכו ין עוד 

 תנועת הגלגל ולמועדיםואמר .  המיוח דתהמועדי החדשים שסיבתם הלבנה בתנועת

ד ש עות שהוא "הראשון המק יף הי ומי  במ ה שיולך הש מש עמו ויס ב ב על המרכז  כולו בכ

 בתנועה המיוחדת ולשנים. יהיה יום וכשתשקע יהיה לילה ובהאירו על הארץ ,יום שלם

  .ה ימים שהיא שנה תמימה"ב מזלות בשס"לשמש שיסוב כל אפודת י

 וכנגדם ,והסתכל בכדור זכרון הדברים האלה שגלה בזה שיש דברים שייוחסו לכוכבי לכת

 ה רוצה לעשות"אמר והיו לאותות שהכוכבים הנבוכים המסבב ים הם אותות למה שהקב

ויש מהפעולות השמימי ות . 'וייראו י ו שבי קצוות מ אותותיך') ה"תהלים ס( מלשון ,בעולמו

' וכנגדם אמר ולמועדים שהם הד.  הנקראים מזלות,שמינישייוחסו אל הכוכב ים שבגלגל ה

  :ב מ זלות שבאפודה"תקופות השנה שהם כפי רבעי הי

 .  הם מזלות האש,שטלה קשת אריה

 . מזלות האויר הם ,ותאומים דלי מאזנים

 .  הם מזלות המים,וסרטן ועקרב ודגים

 .  הם מזלות הארץ,ושור גדי בתולה

 כנגד פעולת הגלגל הראשון היומי שהוא מהוה הימ ים   ולימים ושניםואמר אחר זה

 . בתנועתו ממזרח למערב
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 ולכן נזכרו  הימים אחר המועדים  ,הנה אם כן זכר פעולת המאורות מלמטה למעלה

 שהוא כפי ,ובזה כללה התורה התועלת השני מהמאורות והכוכבים. םוסמוכים לשני

  .פעולתם בהוי ה ובהפסד ב שפלים

 . 'והותרה בזה שאלה ו
 

  כפול ומיותר' והיו למאורות ברקיע השמים'הפסוק : 'השאלה הז
 והיא כי  הנה הפסוק  הזה  יראה  .והיו למאורות ברקיע השמים להאיר על הארץבאמרו 

 אחרי שכבר נאמר יהי מאורות ברקיע ,רו והיו למאורות ברקיע השמים אם אמ,מיותר כלו

 על מה , ובאמרו להאיר על הארץ,כי זה כבר נאמר.  ואם באמרו להאיר על הארץ,השמים

 .ויה י כןנאמר אחרי כן 

 

 ' זתשובה לשאלה
על השבועות לאותות  שאמר והיו לאותות ולמועדים ולימים ושניםגם נכון לפרש 

שהם אותות על בריאת עולם בששת ימים וביו ם השביעי  , ה לשבעההשלמות משבע

 . והוא מלשון אות שנאמר בשבת.שבת

  

'  שהם ד'עשה ירח למועדים') ח"ד י"תהלים ק( מלשון , על חדשי הלבנהולמועדיםואמר 

וגם כן כלל המועדים מו עדי השנה . ב  המזלות" דש כפי מהלך  הירח ביורבעי הח

'  הנה אם כן ולמועדים הם התקופות הד.ש במזלו תיהםותקופותיה כ פי מהלך ה שמ

 כפי מהלך הירח ושובה אל הנקודה שבו הית ה בראשונה םולימיואמר . הירחיות ושמ שיות

 .  וזה כפי ה ימים ,בחדש אחר

 שבה תשלם ,כפי תנועת השמש עד שובה אל הנקודה שממנה התחילולשנים ואמר 

 . השנה

  :בראשית רבהב לפירוש הזה באמרם ל"חז וכבר רמזו 

   ,   של ה י  ש ב תו ת לאותות ו ה יו  

   ,   של ה י  מ ועד י םולמועדים

   ,אל ו  ר אש י  חד ש ים ולימים 

 .    ז ה   קד וש   שנ י םולשנים 

 

 התועלת השלישי הוא  והיו למאורות ברקיע השמים להאיר על הארץ,ואמנם אמרו עוד

רות לא לבד יתנו ו שהמא, ופירוש הפסוק הזה  אצלי הוא. שהוא לענין האור,מהמאורות

 כ אלו תאמר . א בל גם ברקיע עצמו יאירו כשיתנו או ר זה לזה,אור לארץ וכל יושביה

 וגם מן הכוכב ים הקיי מים שבשמיני יתנו אור ,השמש ללבנה ולשאר הכוכבים הנבו כי ם
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רצונו לומר שברקיע עצמו יאירו  , והיו למאורות ברקיע השמיםוהוא אמרו. קצתם לקצתם

 . ל הארץ כדי שכולם יאירו בה ויהיה זה כולו ל האיר ע,אלו לאלו

 ולברוח , כי בלתה לא יוכלו לבקש הנאות אליהם,והאורה היא  לצורך הבעלי חיים

 .  והו א אם כן להבדל.מהמז יק

 . 'והותרה עם זה השאלה הז
 

  שני המאורות הגדולים: 'השאלה הח
 , אם ממה שקרא שניהם גדולים,  פניםשני ויקשה זה מ.שני המאורות הגדוליםבאמרו 

 , ואם כמו שאמרו אנשי מדות.את המאור הקטן לממשלת בלילהומיד אמר סותר לזה 

ואיך קראה אם כן הכתוב גדולה . כל שאר כוכבי לכת הם יותר גדולים מגלגל לבנה

 .בערכם

 

 ' חתשובה לשאלה
 להגיד שכן היו תמיד הת ועלות האלה מגיעים בעולם השפל מהמאורות כי ויהי כןואמר 

 .י כןהוא הנרצה בויה 

 

 . )יט-טז,א ( עד סוף הפרשה..ויעש אלהים את שני המאורות

 לא נאמר ויעש אלהים אלא בדבר שיש חלוף עצום בצורות ,כפי מה שבי ארתי לעיל

אמר בענינם שעשאם . ולפי שהיו בכוכ בים הבדל נפלא בגדלם וזהרם ומצב ם. הדברים

 בערך שאר הכוכב ים ,ליםוקרא את שני המאורות שמש וירח גדו. המשפיע הר אשון כרצונו

 כי אם בענין האור שהשמש וירח הם ,ואין זה בכמו ת גשמותם. שהם כולם קטנים מהם

 . היותר מאירי ם משאר הכוכבים כולם

הנה .  שהשמש הוא המאור הגדול והירח הוא הקטן ממנו,ועם היות שיש הבדל גדול באור

 כי כן ע"ראבמו שכתב ה כ.קרא שניהם גדולים בענין האור בערך שאר הכוכב ים כולם

והנה אמר .  עם היות שאליאב הבכור הי ה הגדול מאחיו,נקראו שלושת בני ישי הגדולים

 ופעולתו , רצונו לומר שתהיה ממשלתו ביוםהמאור הגדול לממשלת היוםשיהיה השמ ש 

 . יותר נראית בתולדת וצמיחת הדברים החמים והיבש י ם

 

יות ווזה במעיינות ובנהרים ותוספת הלח ,בלילהלהיות ממשלתה המאור הקטן והירח 

 רצונו לומר כח השמש לפעול , וזה ענין הממשלה שזכר הכתוב כאן.ובשול הפירו ת הלחים

  . והירח  בתוספת הלחיות בלילה, ותנועת גלגליו יסוד האש והאויר ביום,באורו

ולפי שעשה הקדוש . וגם כפי בעלי  המשפט תהיה ממשלת הכוכ בים במ ו לדות בני אדם

 מה שאין הפה ,רוך הוא כזה במאורות הגדולים ובכוכביהם חלופי הם וחלופי חלופיהםב
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 כי הוא ממה שיורה על היות המעשה הזה כפ י   , יחס אליו יתברך עשייתו,יכולה לדבר

 . הרצון הפשוט 

 . 'והותרה בזה השאלה הח
 

  ?מהן התועלות של המאורות: 'השאלה הט
 להבדל הזמן 'הא. מאורות בשפליםת מהו תועלשששאתה תראה שזכרה התורה 

 ,ולשנים'  הה. לימים'הד. ולמועדים' הג. והיו לאותות' הב. להבדיל בין היום וב ין הלי לה

  .להאיר על הארץ' הו

 ולהבדיל בין האור ובין  , להאיר על הארץ,אמנם במעשה לא נזכרו מהם כי אם שנים

  ?ם והימים ו השניםולמה אם כן לא זכר שאר התועלת מהאותות והמועדי. החושך

 .  למה לא נזכרה באמירה ענין הממשלה שנזכר במעשה,ועוד

 שבאמירה זכר הימים אחר , ובמע שה סדר זכרון התועלות האלההוגם יקשה באמיר

ואם .  והיה ראוי לזכור ימים ומועדים ושנים,כ השנים" ואח,המועדים שהם התקופות

 כר וזכר באחרונה ההבדל הנז,הבמעשה שזכר בראשונה האור הנזכר באמירה באחרונ

 . וכל זה הוא זר כפי הסדור הטוב והישר,באמירה הראשונה

 
 ' טתשובה לשאלה

 שזה  מורה שלא ן"רמב כתב ה.ויתן אותם אלהים ברקיע השמיםואמנם אמרו אחר זה 

 ל"חז נמשך בזה ל דעת .היו  המאורות  והכו כבים  מ גוף הרקיע א לא מונחים ונקבעים בו

 .  ומזל חו זרשאמרו גלגל קבוע

 .  כתב שהו א דעת בטל ושבזה נצחו חכמי האומות  את חכמי ישראלהרב המורהאבל 

 

 ראיתי להודיעך פה מה שראיתי ,שלא תחשוב שלחסרון חכמת חכמינו נפלו באותו דעת

 פילוסוף קדו ם בספר טבעי הנמצאים ו"פליניאוה וא ש. בדרוש זה כ פי קדומי פלו סופיהם

 :חכמי האומות  כתב דברים זה סגנונםשהוא ספר יקר מאוד  אצל 

  .   וב י נ י הם  רח ק  מ ה,ב אמ צע  ה א ו יר ]  ה לכ ת[ בי ן  ה ש מ ים  ו ה ארץ  י לכ ו  שבע ה כ וכ ב י  ה נב ו כה  

אב ל  גם  בכ וכ בי   .  וב א מצ עו ת ם  י לך  ה ש מש  ה ג דו ל  ו הי כו ל  ה מ וש ל  לא  ב לבד  בז מ נ ים  ו באר ץ

ו מי   שי צ י יר ה ו  ר או י  ש י שפ ו ט  .    כ י  ה ו א  ה מכ ס ה  א ו תם   ו ה נו ת ן  ל ה ם  או ר, ה נב וכ ה   בש מ י ם

  ו המ נ ה י ג   הא ל ה י  א שר  ל ט בע   ה וא   ה של י ט   הגד ו ל   מי ד  , הו א   נפ ש  כ ל  ה עו לם   ו נ ש מ תו ש 

 .     עד כ א ן.ו "   ר וא ה   וש ו מע  כל   הד בר י ם כ פי   מ ה  ש יר א ה  שר   הא ו ת י ו ת  א ומ ר יר,ה אל 

 תלמידו מתלמידי ינו"פילוט לזה כתב םומסכי. ושנה ושלש הדעת הזה בספרו פעמים

 כי הוא כתב בביאור .  וגדול מגדוליהם שחבר ספרים בכל הפלוסופ יאארסטו

  ם   ה נב וכ ים   אב ל   ה יו   הכ וכ ב י,   ו לא   ק ב וע ים   ב ה ם, של א   ה יו   ה מ או ר ות   חל ק י   ה גל גל י ם

 .    עד  כ אן . מ הל כי ם  ]   ב3’  עמ[  ו ה ג לג ל ים   הם   נח ים  ל א   .  ו ה ארץ ם מ הל כי ם  ב או י ר  ב י ן  ה ש מ י
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.  ולפחות היה ה דבר בספק אצל קצתם,ומזה תדע שהיה הדעת הזה מקובל בי מים ההם

  שכתוב שם פרשה שישית בדברם במאורות , עדות לזה גדולההבבראשית רבומצאתי 

  ו אם   ,ו אם  ש פי ן  ה ם  בר ק יע .  ש מעו ן  ב ן  י וח א י א י ן  אנ ו  י וד עי ן  אם   פו רח ים   הם  ב או י ר'  אמ ר  ר

 .   לע מ וד  על י ות ל בר י ו פ שר אי    הד בר   ק ש ה  מא וד    ו א . מ הל כי ם  כדרכ ן

מר שהיה  ולכן אין ראוי להחליט המא,הנך רואה שהיה הדרוש  הזה מסו פק מאוד  אצלם

 .  בטל ושנצחו חכמי האומות  חכמי ישראלל"חזדעת 

 

 שהכוכבים  היו חלקים מ הגלגלים כי  סטו"אראבל אני בפירוש הפרשה  נשענתי על דעת 

  .ת ויותר מרוחק מהספקו, ראיתי צדיק לפני משאר הדעותתאותו הדע

שנתן  ,ם השמיעויתן אותם אלהים ברקיוכפי הדעת ההוא אשר ישר בעיני יהיה פירוש 

ונתון  ' והוא מלשון , בעליונים ובתחתוניםם הראשון את המאורות שרים ומושליעהמשפי

ראה נתתיך אלהים '. 'ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים'. 'אותו על כל ארץ מצרים

 בא ותם החלקיים הרקיעיים לשיאירו על השענין הנתינה הי א הממשלה וההשפע. 'לפרעה

 . ורות מפני האור האלהי שנתן בהם שהוא התכלית המיו חד במא,הארץ

 באמרו , שהוא תכלית האחר שכלל, ב הוי ה וב הפסדהועוד נתן בהם כח למשול ביום ובליל

 . והי ו לאותות ולמועדים ולימים ושנים

הנה .  ועליו אמר ולהבדיל בין היום ו בין ה לילה,ועוד זכר התועלת השלישי מהבדלי הז מן

 .  היא מה שאמר והיו לאותותה כי הממשל,שה כל מה שנזכר באמירה נזכר במעןכם א

 . 'והותרה בזה השאלה הט
 

  ?איך יתכן שתכלית המאורות הוא אור על הארץ: 'השאלה הי
 איך יתכן שיהיה תכלית המאורות בבריאתם בעבור :לםו לראשונים כההוא הספק שהוקש

 מיי הנכבד   כי הנה יתחייב מזה שיהי ה הגשם השמי,'אלו הנמצאים להאיר על הארץ וגו

 . והוא שקר,בעבור הנמצא השפל הנקלה

מה אדם ')  איוב כה,תהלים קמד(וכבר ביארו  הנביאים שפלות מעלת האדם באמרם 

 . אף כי אנוש רמה וזולתם. 'אדם להבל דמה ימיו כצל עובר'. ' ותדעהו בן אנוש ותחשבהו

הדברים אשר יג הרחיק מאוד  היות תכלית השמים מפני -יב,ג חלק בהרב המורהוהנה 

 להוציא שאין יחס וערך לאדם גם הגרמים , וזכר ב זה גבה י הש מים ופלאי גדולתם.בראן

 שאין ענינם , להאיר,להבדילופירש מאמרי התורה .  כל שכן שאר השפלים,הנכבדים הה ם

 והדברים הנמשכים אליהם ,רק להגיד טבעם. שנבראו לזה המאורות על הכונה הראשונה

 ת שאין זה תכלי, מה שנאמר באדם וירדו בדגת היםל דרךוא עושה. על הכונה השנית

 .  אבל הוא דבר נמשך לטבעו, שבעבורה נבראםהאד
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 ושאר המפרשים ג"רלבואליו נטה גם כן ה. חמד בספרו אלהיות"אבווזה גם כן דעת 

 . והמחברים כו לם

 

  .הא אל פסוקי התורו ונב,טול הדעת הזה כפי העיוןיונניח עתה ב
 נעשה אדם ר לא נאמם לפי שבבריאת האד.הרבהנדון דומה לראיה שהביא שבאמת אין 

ולכן יסבול מה שפירש .  אבל אמר וירדו, שתורה על הסיבה ה תכליתיית,לרדות בדגת הים

אבל במאורות לא נאמר ויבדילו . שהו א סיפור מה שימשך לטבעו ואינו הב דלהרב בו 

 ולא יצא .ו התכלית שבעבורו נבראו והוא המורה שזה, אבל אמר להבדיל להאיר,ויאירו

 . מהספק אשר בפסוקיםהרב אם כן 

 

  יתשובה לשאלה
 להגיד שהנה עשה  , על הדרך שפירשתי למעלה,וירא אלהים כי טובוהנה אמר אחר זה 

 ולא ,הקדוש ברוך הוא החלופים הגדולים אשר ימצאו בין שני המאורות ובין ה כ וכבים

  .ראה בחכמתו שכן היה הטוב ו המועי ל לפי ש,עשה כולם באופן שוה ומ תדמה

 היה מאיר יותר מדאי עד , או קרוב לארץ ממה שהוא,שאם היה השמש גדול ממה שהוא

 .  והיה חומ ו מופ לג עד שהיה מפסיד בחומו  החלק המיושב בקיץ,שהיה אורו מ פזר הראות

ך  היה מפסיד ברוב חום לאור,וכן אם היתה תנועת השמש המיוחדת אליו יותר מתונית

ובסתיו היה נפסד מחוזק הקור לאורך התמדת השמש . התמדת השמש בפאה הצפונית

 . בפיאה הדרו מית

כפי צורך כל יושבי  '  כי ב כל זה פלס ומאזני משפט לה,וכן אם היתה  תנועתו יותר מהירה

  .וכן הענין בשאר הכוכב ים. תבל ושכני ארץ

יה טוב היות הדבר כן ולא  שראתה חכמתו שה, וירא אלהים כי טובועל זה כולו נאמר

והגי ד הכתוב שלא נתחלף מראת הבוקר והערב ברביע י להיותו מה מאורות למה . בחלופו

ויהי ערב ו זהו  . כי כל הימי ם היו בז ה שו ה בשוה. שהיה מ האור הראשון בימ ים הראשונים
 והבוקר לשמש כפי מה , ויחס הערב לירח ולכוכבים הנראים בה.ויהי בוקר יום רביעי

 .תישפירש

 ?איך נמדדו הימים הראשונים בלא תנועת הגלגל: הרחבה בחלק שני
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 ]כג-כ,פרק א:  ישרצו המים: החמישיהיום  [
 

 ] ותשובות לשאלותהפרשהביאור  [
 . )כא-כ,א( עד ויברא אלהים את התנינים' ויאמר אלהים וגו

 

 ישרצו המים שרץ נפש חיההכיצד  : 'השאלה הא
 כי הנה כל הצומח וכל החי כפי דעת הפילוסוף , וזה.חיהישרצו המים שרץ נפש באמרו 

ואי אפשר שהמים בה יו תם יסוד פשוט יוציא מיני  בעלי חיים .  יסודות הרבעא מורכבים מ

 שנאמר תדשא , ואיך יחס אם כן הרכבת הצמחים אל הארץ.מזולת הרכב ת שאר היסודות

 הארץ לבדה יוציאו   כי לא המים לבדם ולא. שנאמר ישרצו המים, והדגים למים;הארץ

  . הדגים ולא הצמחים

 לפי שיסוד האש אי אפשר שיכנס בצורות אש תחת המים ,ויקשה הדבר  יותר בדגים

 כי בהכנסו בתוך המים תפסד צורת האש וטבעו קודם ,להתרכב שם עם שאר היסודות

 .  ולא ישאר האש בצורתו במורכב,ההרכב ה והע רוב

 

 'תשובה לשאלה א
 .  כמה  הם היסודות הנכנסים בהוי ה שהם חלקי המורכב,ים הרבההתחלפו דעות הקדמונ

 והיה דעתם שהוא . שהוא אחד,ומהם אמרו כפי מה שבא בראשון מספר השמע הטבעי

 . ים היו עוזרי ם לא יסודות בהו יהט וששאר הפשו,יסוד הארץ

 כי משניהם יתהוה גשם המורכב   , רצונו לומר הארץ והמים ,ומהם אמרו שהיו שנים

  .שהממוש

 כי הי א עקר הגוף ובעבורה  הי ה הגשם על הארץ רצו שהם ,ומהם אמרו  שהם שלושה

 וכל שכן בחי שחיותו מתקיי ם , שמבלתי תערובת הלחות לא יתערב העפרוהמים .הארץ

 ולכן היו . שמפני קלותו ותולדות הרוחות במור כב אי אפשר שיהיה בלתווהאויר. בלחותו

  :שלושהחלקי החי 

 . רץהאאיברים כנגד 

 . המיםוליחות כנגד 
 . האוירורוחות כנגד 

 כי בחומו יתמזג המורכב .האש סבר שגם כן היה הכרחי בהוי ה  יסוד רביעי והוא סטויואר

 כי חום האויר לא ,ו איך תהיה ה הוי ה וה בשול מבלתי חום גדול. וצרכו הוא לענין הבשול

 .ארבעה והיו אם כן יסו דות ההויה .יספיק לזה
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 שחום השמש  ,אבל אומר לך בכלל. קות עצומות אין זכרונם בזה  המקוםויש על זה ספ

 הוא  באמת המחמם והממזג  ,באמצעות תנועותו ונצוציו  המסתבכים  במים ובארץ  ובאויר

 ,הואחרי שאין צורך להניח יסוד האש בהוי. נותן המציאות והחיים במ ורכב ואינו מ פסיד

 יתחי יב אם כן שאי ן האש חלק ,ו הכיון ש החום  השמשי הוא  באמת המבש ל והמחמם ו המה

ולכן . הארץ והמים ו האויר'  ושהיסודות במורכב ים ה ם לבד ג,  ולא י סוד במורכבהבהו י

כי הנה בבטן הארץ יש מעיינות ותהומות יוצאים .  זה לזהםתמצאם מעורבים וקרובי 

 עד שמפני זה יהי ה  רעש בארץ ,וימצאו בנקבי הארץ וחלליה אויר רב. בבקעה וב ה ר

 , ואויר רב נכנס בהם, וכן ימצאו  ב תוך המים חלקים ארציים מעורבים בה ם. רבותפעמים

 .והוא מה שיס בב הסערה ב ים כשתהיה

 ובחום , כי יתערבו בה עמ ה המים והא ויר אשר בתוכה,תדשא הארץ דשאולכן אמר 

 כי ימצאו בתוכם חלקים ארציים  ,ישרצו המים שרץ נפש חיהולכן . השמימי י יתמזגו

ומפני זה נמ צאו בעלי חיים ביבש ה  . מ הם כולם יתילדו השרצים והדגיםאויריים ש

 אבל בתוך . שלושת יסודות ההרכבות, ובאויר העופות, וב מים גם כן הדגים,ההולכים

 כי הסלמנדרא שאמרו שתתילד בתוך האש המורכב אשר ,האש לא יתילד בעלי חיים כלל

אין שם יסוד האש אלא שמן הארץ  ומפני זה היה דעת הראשונים ש. לא ביסוד האש,בכאן

 .  נחלק באכיות כפי קרבתו למרכז הארץ או למקיף,עד הגלגל היה כולו אויר

 

 . ישרצו המים והוא אמרו, האלהיתה דעת התורה  וזה באמת הי.וכבר זכרתי ז ה למעלה
פ נצטרך "ואם עכ. כי בידוע  הוא  שלא יכנס האש תחת המים להתרכב שם בתולדת הדגים

. סטו"אר כדברי , לשבר כח שני היסודות הקרים מים וארץ,  רביעי בה ויהלהניח יסוד

 . יתרכב ו ארבעתםה ובז,נאמר שיכנס האש תחת המים מעורב ב יסוד האויר

 . ' האה בזה השאלהוהותר
 

 עוף הויתו למיםכיצד יוחס ה : 'השאלה הב
 .ם תחתיה ולכן אינו גדל, וידוע שהעוף לא נברא במים.בענין העוף  שיחס הויתו למים

 ואיך . והמעט  שבו הוא מה מים, והארץ כפי גשמותו,והגובר ב ו הו א יסוד האויר כפי קלותו

 כי  הנה כפי ג שמיות העוף  היה ראוי  שיזכור  הוי ת ו   ,אם כן נתיחסה אליהם בלבד הויתו

 . בששי עם שאר בעלי חיים שביבשה לא עם דגי הים

גון נמלים פרעושים ותולעים וחפושית בשקצים כ.  העוף כגון זב ובים ויתושים , פירשי”רשו

 . ובבריאות כגו ן חולד ועכבר והחומט וכיו צא בהם וכל הדגים

 . כי לפי זה תחסר בכתוב יצירת העופות,ואינו נכון

 

 ' בתשובה לשאלה
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   :ת מדרגות מ ה הויואר בע ה וראוי שתד ע  שבבעלי חי ים  המרג ישים י מצאו 
והבעלי חיים  אשר כאלה .  זכר ונקבהר מבלי חבו, היא מהמרגישים שיתילדו מהעפוש'הא

ו מפני חסרונם לא נזכרה .  באים מהכרח החומר ולא יולידו בדומה,הם חסרי המציאות

 שלחסרונם לא היה ראוי  , כמו שלא נזכרה בה ה ו ית הדוממים  והמתכות,הויתם בתור ה

 . שתתלה בהם האמירה האלהית

צים י אבל באמצעית ב,ה  היא מהב עלי חיים המ תהוים מחבו ר זכר ונקב'והמדרגה הב

 וגם במדרגה . ויתילדו מהם אחר כך הדומים להם,שעושים ומוציאים מעצמם חוץ מהם

 והם הדגי ם כמו שזכר  ,כי יש מ ה ם שאינם בעלי ביצה שלמ ה. הזאת ימצא בהם חלוף ר ב

ולהיות המדרגה הזאת משתתפת בדגים . ומ הם בעלי ביצה שלימה כעופות. הפילוסוף

 לכן נכללה ,צים אם שלמים ואם בלתי שלמיםימיהם באמצעות בובעופ ות להולדת דו

. ונזכרו ראשונה השרץ והדגים שהם בעלי ביצה בלתי שלימה.  הזה' בריאתם ביום הה

 .  להיותם יותר נכבדים מהם במדרגתםהואחריהם העופות בעלי הביצה שלימ

בשלמותם  ויולדו , היא מהבעלי חיים הנולדים מחבור זכר ונקבהוהמדרגה השלישית

והם החיה והבהמ ה והר מש ההולך . צי ם חוץ מגופםיבבטן הנקבה  מבלי שיולידו ויוציאו ב

 שבהתחבר זרע הזכר עם זרע הנקבה בעת זווגם יתהפך זרע הזכר הפועל אל ,על הארץ

 אות ו בכח המצי י ר והמהו ה ה ומצי י ר ומהו, ומתפעל ונכנס בתוכו,רוח ונוקב זר ע הנקבה

 היו כל כחותיה , ובעבור שהיה מדבר חומרי.פש מרגשתשבו ונתהוה  ממנו בעל נ

 ולהיות המדרגה הזאת יותר נכבדת מן הקודמת אליה נזכרה .ופעולותיה ב כח גשמי

  .'אחריה ביום הו

לם ו נולדים כ,בור זכ ר ונקבהי היא מהב עלי חיים הנולדים גם כן מח'והמדרגה הד

ולמעלת . הו מי ן האדם וז, והם עם ז ה בעלי נפש משכלת, בשלמותם בבטן המלאה

 הנה אם כן נזכרו העופות עם .המדרגה הז את נזכרה בסוף ההוי ות כאלו היא תכליתם

  . להיותם ממדרגה אחת מהנולדים מהביצה,'הדגים בהוו יו ת היום הה

 . 'והותרה השאלה הב
 

  . כמו בשאר הימים ויהי כןהחמישילמה לא נאמר ביום : ’השאלה הג
 , שבעבור שהתנינים הגדולים לויתן ובת זוגו נבראו בזה היום,ל"רזיש אומרים כפי דעת 

 אשר בזה , כי מיד הרג הנקבה ומלח ה לצדיקים לעתיד לבא,לא עמדו ולא נתקיימו

 .  לכן לא נאמר בהם ויהי כן,לחכמים סוד ואין להבינו כ משמעו

  . לפי שאם כן לא היה ראוי לומר בו כי טוב , שאינו מספיקנסיםוכבר פירש רבינו 

 לא הוצרך , שבעבור שזכר וי ברא אלהים את התנינים וגומר, כתבונסיםרבנו ון "והרמב

 .  שהוא המורה שזכ ר הדבר כמו שאמרו,הכתוב לומר ויה י כן
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 וגם כן ויעש אלהים את שני ,כי הנה ביום הרביעי נאמר ויה י כן. וגם זה איננו שוה לי

מאמר ויהי כן אינו מורה על יציאת  ,גם כי כפי מה שב ארתי פעמים.  וכן  בששי,המאורות

 . כי אם על התמדתו,הדבר לפועל

 

 ' גתשובה לשאלה
 בשם שרץ ורמש מה שכבר י”רש ופ.ישרצו המים שרץ נפש חיהוהנה אמר הכתוב 

 ,נקלוסוא כתרגום תנועה ו הו א פירש שם שרץ מלשון ,ן"רמבומה שהקשה עליו  ה. יתאר

 על הארץ לא ישקוט ולא  שהוא תמיד רומשרמש ו. שהוא רץ -שרץ  :כאלו המלה מורכבת

 . ינוח

וגם כן שמפני שהשרצים מתנועעים . ויקשה עליו  שקרא הכתוב את הדגים בשם שרץ

 .  ואין ה מים רצים ולא מתנועעים אלא המתילדים בתוכם,יאמר ישרצו המים

ושרץ '. 'ושרץ ה יאור צפרדעים' מלשון , ששרץ הוא שם להולדה רבהונראה יותר לפרש

כי לפי שהיה המאמר האלהי שהמים יולידו . 'ובני ישראל פרו וישרצו'. 'ם צפרדעיםארצ

 רצונו לומר יולידו שעור רב מהה וים  , ישרצו המים אמר,כמות וב מספר רב מאלו ההו ויםב

 . המימ יים

 שהם הקטנים המתנועעים המתועבים ההולכים בקרקע ,והנה נקראו שרצי הים שרצים

 כלומר , שלכן אין להם שם אחר אלא שרץ.ים בהולדה אחת מפני פחיתותם ורבוי,הים

 . דבר נולד ברבוי גדול

 אפשר לפרשו על כל אשר במים דגים ושרצים שהם כולם ,נפש ח יהואמרו בפסוק  הזה 

 כאלו אמר ישרצו המים  , לא לשרץ,ואפשר לומר שהוא שם לכלל הדגים. נפש חיה

 והוא כמו ,' ויחסר בכתוב ו.הדגים בלבד שהוא שם נאמר כאן על , וגם כן נפש חיה,שרצים

 וכבר . ואמר שמלבד השרץ והדג יתילד גם כן עוף יעופף.אמרו ראובן שמעון לוי ויה ודה

  :בבריאת העופו ת ובאו עליו שתי דעות) ו"חולין כ(חלקו בגמרא 

 

 ורצו בזה  שבתו ך המים נבראו העופ ות . וכן  הוא בפרקי ר בי אליעזר,שנבראו מן המ ים' הא

 ולכן ה יה  , שב דגים גבר יסוד המים מאו ד  על האויר: אבל התחלפו מזגיהם, הדגיםכמו

 ולכן לא נשארו העופות , אבל בעופות גבר יסוד האויר על יסוד המים. בקרב המיםםחיות

 ולפי זה ה שתתפו הדגים והעופות כ שלא גבר .בתוך המים כ דגים אבל הגביה ו עוף באו יר

 וי וב דלו בשהדגים נבראו מן ,הבעלי חיים שביבשהעליהם יסוד הארץ הגובר בגופות 

 . והעופות נבראו מאדיות המים ומשאר היסודות,המים כפי הד עת הזה

 

 והוא דבר מורכב מארץ מועט ואויר עם מעט ,הוא שנבראו העופות מן ה רקק' והדעת הב

לכן  ו. בין מדרגת החי המימ יי ובי ן מדרגת החי הארצים והיו העופות אם כן אמצעיי.לחות

 והדגים מבלי שחיטה כלל , והבהמ ה בשני סימנים,חדהותרו העופו ת בשחיטת סימן א
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 היו העופות  , ובעבור שהר קק יגבר בה האויר יותר מהמים.שאסיפתן היא שחיטתן

 . הנבראים ממנו פורחים באויר ואינם חיים תחת המים כדגים

  .והרקק חשבו המפרשים שהוא בקרקע הים

 כדמות ירק , והוא קצף על פני המים,כי הנה רקק הוא מלשון רקיק ,ולדעתי אין הדבר כן

 כאלו המים רוקקים  אותו כרוק ,עשב דק ורקיק מאד כמו  הקצף העול ה על פני המים

 .  וממנו כפי הד עת הזה נברא העוף, ולכן יגבר בו הקלות.היוצא מפי ה אדם

 

 כמו ,יגבר בהם הארץ מבלי ש,ובעבור שכמ עט ישתוו בו שלושת היסודות ארץ מים ואויר

 לכן נאמר בהם לשונות מורים על שלושת , ולא המים  בדגים,שיגבר בבעלי  חיים שבי בשה

 והוא המורה שיש   ,ועוף יעופףוגומר ישרצו המים  כי הנה אמר .היסודות המ שתוים בהם

 להגיד שגם כן יכנסו ב הרכ בתו יסודים ,ועוף יעופף על הארץעוד אמר . בהם חלק מהמים

  . גלה שיסוד האויר גם כן עקר הוייתו,על פני רקיע השמיםובאמרו . ציים בשוויחלקים אר

 

 לא נאמר אלא על , לפי שאותו מאמר כמו שזכרתי פעמים,וי הי כןוהנה לא אמר בזה הי ום 

 ובעבור ש העופות נבר או בבריאה  הראשונה מהמים או מן   . באותו אופ ןההתמדת ההוי 

י שהעוף ירב " לפי שגזר הש,הויתם באותו אופן ולא התמידה , כפי שני הדעות,הרקק

 אלא בארץ , רצונו לומר שלא תהיה כפי המנהג הטבעי היות העופות תמיד מהמים,בארץ

 לכן בבחינת העופות שלא התמידה הויתם באותו אופן ,כי שם יניחו ביניהם ושם יתהוו

מים או מן הרקק  והנה נבראו מן ה. לא נאמר במלאכת זה היום וי הי כן,שנבראו בראשונה

 והו לדת דומיהם באמצעות , ללמדנו השתוף אשר ביניהם ובי ן הדגים ב טבעיהם,בראשונה

 . הביצה

 .’ והותרה בזה השאלה הג
 

  ?ביצירת התנינים' בריאה'מדוע נאמר המונח : 'השאלה הד
 כי למה זכר בענינם לשון בריאה המורה על , והיא. ויברא אלהים את התניניםבאמרו

וחשבו המפרשים שמפני גדלם .  בהיותם נבראים מהמים ושאר היסודות, מאיןהתהוות יש

 אלא גם כן , כי הנה ויברא אלהים אינו חוזר לתנינים בלבד,ואינו כן. נאמר בהם בריאה

 .ויברא אלהים שעל כולם נאמר בכתוב ,לכל נפש החיה והעוף
 

 ' דתשובה לשאלה

 . )כג-כא,א(  עד סוף הפרשה...ויברא אלהים התנינים

  : סוגים מהבעלי חייםשלושהכמו שבאמיר ה האלהית של זה היום יוכ ללו כמו שפירשתי 

 .  והם התולעים הקטנים וקשים בתולדותם, שרץ הים'הא
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 .  שקרא נפש חיה, הדגים'והב

  . העוף'והג

והם הדגים ויברא אלהים את התנינים הגדולים  כי נאמר ,כן בזכרו ן המעשה נזכרו כולם

 ולמדתנו התורה שכל מה שנברא בששת ימי  .ים בערך השרץ שהם קטנים גדולםשקרא

 וגדלו אחר ,בראשית בקומתן נבראו כי לא נבראו בששת ימי בראשית הדגים קטנים ורזים

 כי הם כשנבראו גדולים ושמנים היו , לא היה כן. בהוי ה הטבעי תה כמו שיקר,כך בגופיהם

ת כל שרץ החיה הרומשת  אשר שרצו ועל השרץ נאמר וא. וזה ו את התנינים גדולים

ועל .  רצונו לומר שברא אותם זכר ונקבה לקיים מי ניהם,למיניהם ועל אלו אמר ,המים

 יאמר הכתוב  ,ואם כלל הכתוב השרץ והדגה כאחד. ואת כל עוף כנף למינהוהעוף אמר 

 וכמו שאמרו בפרק  , כי יש מהם תנינים גדולים,שברא השם בהם מינים מתחלפים

 ) א"ג ע"דף ע(הספינה 

אמ ר  ר ב ה  בר   בר  ח נ א  ז מנ א   חדא   ה ו ה   קא   אז יל נ א  ב ספ י נ תא   וח ז ינ א  ל ה ה וא  כ ו ור א  ד י תב א  

לי ה  ת ל תא  על  גב י ה  ו ק דח א  אג מ א ע לו י ה  ס בר י נן  ד י  יב ש ת א  ה יא  ו ס ל ק ינ ן  ו י תב י נ ן  וב של י נ ה   

 .    ו א י  ל א ד ה ו ה   ספ י נ תא   מ קר בא  ל ן   ה ו ה  מ ט בע  ל ן. חם  ג בי ה  דכ ו ו רא  ו א י ת הפ יך 

שם (ואולי שלויתן ובת זוגו שזכרו ר בותינו . ם יורדי הים באניותוכיוצא בז ה י ספרו גם היו

 הגדה ענינים עמוקי ם  ה עם הי ות שהפלוסופים מבני עמנו ייחסו לאות,מאלה היו) עד עב

 . מהחכמה ואי ן  צורך אליהם במקום הז ה

 

 כי מלת ויברא , כמו שכתבו ה מפרשים,והנה זכר לשון בריאה ב זה  לא מפני גודל התנינים

 אבל מפני הנפש . כי אם גם כן על השרץ ונפש החיה,ד על התנינים נאמרהלא לב

ויברא  ם לכן נאמר בבחינת.המרגשת שנבראת לא מדבר הושפעה ראשונה ביום הזה
  . כי ברא אז אותם הנפשות המרגישות בבעלי חיים המרגישים מהאין הג מור,אלהים

 לפי , ו יעש אלהים,ייהעש כי אם בריאההאמנם במלאכת היום ה ששי לא נאמר לשון 

 לפי שאז , החליט לשון בריאה,שההשפעה הראשונה שהושפעה בעו לם הנפש המרגשת

 לא אמר בהם עוד ,ואחרי שהושפעה בשרצים ובדגים וב עוף. נבראה ראשונה לא מדבר

 שעשה בהשפעת הצורה המרגשת בחיה ובב ה מה ממין מ ה  , כי אם עשייה,לשון בריאה

 . שכבר היה

 . ' הדהלוהותרה בזה השא
 

  ?מדוע נאמר רק בדגים פרו ורבו: 'השאלה הה
 והיא כי למה ייוחדו הדגים והעופות פרו ורבו  ויברך אותם אלהים לאמרבאמרו בדגים

 . שלא נאמר בבריאתם ברכת פריה ורבי ה. ולא זכו אליה חית השדה והבהמה, ז והבברכ

 ואף  .הוצרכו לברכה , כתב מפני שהדגים מחסרים אותם בני אדם ואוכלים מה םי”ורש

 .  אלא שמפני הנחש שעתיד לקללה לא ברך את החיות,בחיות היתה  צריכה
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  :ויש על זה שני ספיקות

 שהנה הדשאים והצמחים אוכלים מהם בני אדם גם החיות והבהמ ות יותר ממה אחד

 . ז לא נזכרה בהם ברכה" ועכ, ולא היה הצמחים דבר מקולל,שיאכלו בני אדם מהדגים

 ונאמר בו ברכה פרו ורבו והוא   , ואין אוכל ממנו,אדם נתקלל בהם בחטאו שהוהשני

 . המורה שאין  זו סיבתו

 

 ' התשובה לשאלה
 . אפשר לפרשו על התנינים הגדולים ועל כל שרץ הים,וירא אלהים כי טובואמנם אמרו 

  שבעבור, ואינם נאותים לאכילה, אלו לגדלם ואלו לקטנם,שעם היותם נמצאים ללא הועיל

 כי הנה האל . הגיד הכתוב שאין הדבר כן,זה אולי יחשוב אדם שלא היתה בריאתם טובה

 ראה שהיה מציאותם ותולדתם כפי הצורך  ,יודע כליות ולב וסתרי הדברים הטבעיים' ית

 גם אמר זה על בריאת .ם עם היות שאנחנו נסכל בתועלותיה, והטוב המגיע מהם,אליהם

שכן היה טוב  '  כי אם בארץ שראה ית,תמידה כן הויתם שלא ה,העוף מהמים  או מן הרקק

 . להיות בתחילת הבריאה

 סיבתה אצלי שהעופות והדגים אינם מולידים , שאמר בדגיםה ואמנם ברכת פריה ורבי 

 ,ה אחרי כן התולדהצים שמהם תהיי אבל יולידו ב,כשיספיק כוח ם וזרעם לעשות כמותם

צ ה אחרי הפרדה מהמולידים תעשה בעל חי  כי הוא מהפלא מהבי,לכן הוצרכו אל הברכה

 . כדמות המוליד

 והנקבה  תקבל בקלות , לפי שכוחם קרוב להולדה,הולא הוצרך לברך הבעלי  חיים שביבש 

  . והנקבה תהוה אותו בשלמותו,צורות החי מצד כח זרע הזכר

ואין פירוש  ,ויברך אותם אלהים לאמר פרו ורבווהוא אמרו בברכת הדגים והעופות 

 הוא שנתן ה  אבל ענין הברכ, כי  אינם בעלי שכל לשידבר עמהם,ר שאמר להם זהלאמ

 .צי ם שעשויהאל כח להוליד בדומה באמצעות הב

 כלומר ,בימים ומלאו את המיםוביאר כנגד השרץ והדגים  ,פרו ורבווכנגד כולם אמרו 

יד אמנם בעוף שלא יול.  ולרבוי תולדותם אמר בהם ומלאו,שחיותם יהיה בתוך המים

כלומר שיגדל וירבה בתולדתו  ,והעוף ירב בארץ אמר נגדם ,באותו מלוי מופלג כדגים

 בארץ לא בים 

 . ' ההה בזה השאלהוהותר
 

 ו הוא הי ותר פחות ,ובעבור שנבר או ביום החמ ישי הז ה שני סוגים מהב עלי חיים המימיי

 ויחס הערב .יויהי ערב ויהי בוקר יום חמיש אמר , והעו ף שהוא יותר נכבד ממנו,בטבעו

 .להוית החי ה מימי י והבקר  להוית העוף
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 ]לא-כד,פרק א: בריאת החיות והאדם: השישיהיום [
 

 ] ותשובות לשאלותהפרשהביאור [
 . )כו-כד,א(  עד ויאמר אלהים נעשה אדם...ויאמר אלהים תוצא הארץ

. עוף שרץ ודגים ו,אחרי שזכר הכתוב ב פרשה של מעלה הוית ה בעלי חיים הבלתי  שלמים

 ואמר תוצא ,זכר אחריהם בפרשה הזאת הויית הבעלי חיים השלמים ההולכים על הארץ

 להגיד שלא יהיו הבעלי חיים כצמחים , כי הנה אמר תוצא הארץ.הארץ נפש חיה למינה

 . דבקותה ממנה לא יהי ו צמחיםד רפ ובה ,שהם נולדים בבטן הארץ דבקים ומחוב רים בה

 .   והם נפרדים ממנה ויחיו,יא אותם מעצמהואין כן הבעלי  חיים שהארץ תוצ

 .  וביציאתם משם ימותו,א בתוך המים"וגם לא יהיו כ דגים שאינם חיים כ

 .  תוציא אותם הארץ חוץ ממנה ויה יו חיים,ואמנם הבעלי חיים הארציים

 .  נפש חיהבעלי רצונו לומר ,ואמרו נפש חיה

צא דבר שהיה מופקד אצלה מיום תוצא הארץ תו) ב"י'  פבראשית רבה ל"חז(ומה שדרשו 

 אלא שאז , שנבראו כל הדברים בפרטיותם ביום הראשו ן, אין ענינו כמו שבי ארתי,ראשון

 ונתן אז בהם הקדוש ברוך הוא כח להוציא תולדותיהם בעת ,נבראו התחלות כל הדברים

 . בא דברו

  :חלקים מהבעלי חיים'  ואמר שהם ג,וביאר הכתוב  מהו הנרצה בנפש חיה

 כאלו , שהוא שם לבעלי חיים ה אוכלים את עשב השדה בי תיים או מדבריים, בהמהחדהא

 .   איל וצבי ויחמור ודומיהם,תאמר מן הבקר ומן הצאן

 וקראו הכתוב רמ ש האדמה שהוא כל הולך על גחון כמו נחשים ,הוא הרמש והשני

פי שהרמיסה  ול.ונקרא רמש מפני שהוא רומש ומתנועע בגופו על הארץ. צפעונים וזולתם

 , הרחיב הכתוב לכנות בשם רמש ורומש כל הבעלי חיים המתנועע,הוא מפני הרמישה

 האמ נם יובדלו .'ויגוע כל בשר הרומש על הארץ בעוף ובבה מה ו בחיה'כמו שאמר 

. ה לפי שהוא נגרר בכל גופו על האדמ, או רמש האדמה,שהרמש ביחו ד נקרא רמש סתם

 וכבר . שרצונו לומר מתנועע בארץ,רומש על הארץאבל החיה וב המה והע וף נאמר בהם 

 . זכרתי שהנולדים מהעפוש לא נזכרו במעשה בראשית לחסרונם

 כאריות וכדובים זאב י   , שהיא הטורפת ונזונת משאר בעלי חיים, הוא חית הארץשלישיוה

 . ערב החתול והכלב

 לקיים  להגיד שנברא מהם זכר ונקבה,למינה חלקים אמר שלושה מאלו החדובכל א

 . מינה

 בין האוכלת עשב הארץ או הנזונת , וחיה על המדברית, בהמה על הביתייתפרשיםמש וי

 . מהטרפה
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שיתמידו ו יהי ו קיי מים לעולם כל המינים ההם  '  להגיד שגזר הבורא ית,ויהי כןכ "ואמר אח

רצונו לומר   ,ויעש אלהים את חית הארץ וגומרולכן אמר אחריו . עוד כל ימי הארץ

 . ם בפועל כמו שגזרה חכמתו שיהיושעשא

 ללמדנו שצורת המרגישים היא נשפעת מהשכל ,'והנה יחסה התורה עשייתה לאל ית

 .  וכמו שביארתי, ואינה מכוח החומר ולא מהשפעת הגלגלים לצורה הצומח ת,הנבדל

 

 אמר ביצירת החיה והבהמה ויעש אלהים' למה ה: 'השאלה הא
  ויע ש אלהים אחרי שאמר ויאמר אלהים תוצא הארץ אמר  ביצירת החיה  והב המה' למה ה

 . וי הי כן' וגו

 
 תשובה לשאלה א

  כמו שאמר בדגים לפי ,ואמנם נאמר בצורה ה מ רגשת לשון עשייה ולא לשון בריאה

 בה ווים  הראשונים שקבלוהו ה יתה  ה כמו שכתבתי למעלה בהתחדשתשהצורה המ רגש

 אבל כאשר נשפעה שנית בבעלי .שודוי וכמציאות הראשון בח,בבריאה הראשונה יש מאין

 כי , לפי שלא נתחדשה אז הנפש החיונית, לא נאמר בה לשון בריאה,חיים אשר בארץ

 .  לכן לא אמר כאן לשון בריאה כי  אם עשייה.כבר היתה מו שפעת קודם זה בדגים וב עופות

 על ההתחלפות העצום שיש במיני הבהמה ו החיה והרמש  ,גם יורה מאמר ויעש אלהים

וכן מהחיה יש קטנה כחתול . כי יש מהבהמ ה קטן כגדי העזים וגדול כגמל וכפיל. מםבעצ

 אמר ,ולהורות על החלוף הגדול. וברמש קטן כנמלה וגדול כנחש הבריח. וגדולה כאריה

 .  כי הם בחלופי הם העצומים מעשה ידי יוצר,ויעש אלהים

 שהחיות הטמאות  להגיד שעם שיראה בתחילת הדעת,וירא אלהים כי טובוהנה אמר 

הנה  . והרמשים המ זיקים המ מיתים בטבעם וגם בהבטת עי ניהם שהם פועל רע לא טוב

 אם , טוב ומועילם כי הנה האל שבראם ראה בחכמתו העליונה שהיה מציאות.לא היה כן

 ואם מפני התועלת שימצא בבשרם לענין ,'להיותם שלוחי ההשגחה להנקם בהם ב אויבי ה 

 ובכלל שהויתם ומציאותם יותר טוב בצורותיהם  ,ם וסגולותיהםהתרופות כפי איכיותיה

  . כמו  שביארו הטבעיים,ולמה שהיה  החומר שהתהוו ממנו

 .מהפרשה' והותרה במה שפירשתי בזה השאלה הא
 

  )כז-כו,א (עד ויברא אלהים את האדם בצלמו...ויאמר אלהים נעשה אדם

 

  ?למה זה נברא אדם אחרון לכל הנבראים: 'השאלה הב
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 םהנה בראשון נבראו השכלים הנבדלי. האם נאמר שבבריאה הי ה כל אחרון אחרון חביב

 וה וא המורה   , והמאורו ת ברביעי, והרקיע בשני,והגלגל העליון הי ושבים ר אשונה במלכו ת

 .שלא נתאחר בבריאה הי ותר נכבד

 

 ' בתשובה לשאלה

  :מפני שתי סיבות נברא האדם באחרונה
 וזה שהצורה הראשונה היא מצטרפת לשנית במדרגת , כפי סדר הצורותהראשונה

  .ההחומר הכח ו ההכנ

  .וכן השנית עם השלישית.  לראשונה במדרגת הצורהת ומשלמתהיא מגבלוהשנית 

 

 שלא , רצונו לומר הגשמות קודמת לצורה הצומחת,וביאור זה כ י  הנה צורות המציאות

 כי לעולם הצורה  .כלית והמרגשת לש, וכן הצומחת  למרגשת.תמצא כי אם בהנחתה

 ואותה הבאה היא מגבלת ומשלמת ומבדלת את ,הקודמת מכי נה הצורה ה באה אחריה

 , ומה שה וא כמו מגביל.  ומה שה וא דבר מה כמו  מוגבל הוא ב מדרגת הכח.הקודמת אליה

 ומדרגת , כמו הכחת ולכן היה בבעלי חיים המרגישי ם הנפש הצומח.הוא פועל ושלימות

  . וכן המרגשת אל המשכלת,החומר אל המרגשת

 לפי שהנפש , ואחריהם הבעלי חיים,ומפני זה ב מ עשה בראשית נבראו ראשונה הצמחים

 לפי שהנפש  , ונבראת המרגשת קודם הצורה השכלית,הצומחת מכי נה אל המרגשת

 כי היתה קדימתה בבריאה בקדימה וה איחור כפי  , למשכלתרהחיונית המר גשת היא כחומ

 להיותו תכלית  ההו יות וצור תו האחרונה , אם כן האדם באחרונהונברא. סדר המציאות

.  והם קודמות אליה בהכרח כאשר קודם הכח לפעל וההכנה לצורה,והשלמה מכל הצורות

כל ) ט"י' ויקהל גם בראשית פרש' בחיי פ( על הטעם הזה באמרם ל"רזוכבר העידו  

 . הנברא אחר חבירו שליט בחבירו

 

 וכבר י דעת מאמר .'השתלשלות הנמצאות מהראשון ית היא מאופן והסיבה השנית

 כדרך העגולה הרעיונית שהתחלתה ,הקדמונים שכל הנמצאים יוצאים מהאל ואליו ישובו

פועל וצורה '  לפי שכמו שזכר הפילו סוף הוא ית.'וסופה ו יסודה  הוא גם כן ית' הוא האל ית

  . והוא תכליתו האחרון,ראשונה לעולם

ומחציתה . היא  כאלו מחציתה יורדת מלמעלה למטה עד התכליתוהנה צייר ו ה עגולה ה

 ,'עולה מלמטה למעלה אל המקום שהתחילה ממנו והיתה התחלת העגולה האל ית

 ואחריהם  ,  ואחריהם מדרגת הגרמים השמימיים,ואחריו מדרגת השכלים הנבדלים

ת הכבדים ה יסודו'  ואחריהם ב; אם הם שנים בצורה,היסודות הקלים אש ואויר' מדרגת ב

 .  שהם סוף ירידת העגולה במעלה ושלמות,מים ועפר
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 אל המורכבים הראשו נים שהם ,ומהם תתחיל לעלות מהפחות שהם היסודות הה ם

ואחר המחצבים במעלה הצמחים שהם יותר .  כשהם יותר נכבדים מהיסודות,המחצבים

 נכבדים ואחר הצומחים ב מעלה הבעלי  חיים המרגי שים שהם יו תר. נכבדים מהמ חצבים

 והוא אם כן הקרוב אליו יתברך ,ואחריהם במעלה בסוף העגולה האדם. מהמחצבים

 ומהצד האחר הנה התבאר ,והדבק ב ו מ הצד האחד בקורבת הש כלים הנבדלים אליו

 מורה על שלמותו ומעלתו להיותו בסוף העגול ה אשר לו ,שהיות האדם נברא באחרונה

  .דרגת השכלים הנפרדים מחומר והוא אצלו יתברך כמ,אלהים קרובים אליו

 כי כמו שבראשון נבראו ,ובז ה יתדמה היום הראשון מימי בראשית ליום הששי האחרון

 ככה ביום הששי אחרון מימי   ,השמים שהם הצורות הנבדלות והגשם הנכבד הכדור העליון

 ובו , כולל נשמה שכלית וגוף נבדל נכבד מכל המורכבים יצור י מטה,בראשית נברא האדם

 ,שלמה העגולה הרעיונית שבה כל הנמצאים שכליים וגשמיים יוצאים ממנו ביום הראשוןנ

 .ושבים אליו ביום הששי

 

 למה שנברא אדם בששי כפי מה סיבה שלישיתוכבר שער האלהי רבי אליעזר הגדול 

  :שכתוב בספר הזוהר בפר שת בראשית

  מפ נ י   מ ה  ,  ר ב י: ע ק י בא '  ר  א מר   ל י ה  ,שר בי   א לי עזר   ור ב י  ע ק יב א   ת למ יד ו   ה ו ו   קא ז לי   ב ארח א 

   ? לא  ע ש ה  ה ק דו ש  בר וך   ה וא   א ת  ה אד ם  אל א   בש ש י

  אז לו  ע ד  ד הו ו   אז לי  .   מפ נ י  ש ל א  י ה י ה  פ תח ו ן  פ ה   לאד ם  ש ה וא   ס י יע ו  בכ ל   מ ה  ש נב רא : ל "א

   . ק ם  רב י  א ל יעז ר  וג ח ין  ר י ש י ה  וש ו י  י דו ה י  ע ל  פו מ י ה  ו בכ י

   ?   מפ נ י  מ ה  א ת  בכ י: ל  ר ב י  ע ק יב א"א

  אה  ע קי ב א ע ק י ב א  מא ן  זכ י  ל ה אי  א רכא  ג ל ו ת ע ל  דש א לת  חז י   הו י ת  ד קש י א  מל :ל "א

י תמ שך  ד ה א  לא  י ק ו ם  בר  נ ש דע ת יד  ל מ מ ט ה עד  ע נ ני  ש מ יא  עד  י ו מא  ש ת י תא ה   דה ו א  

בש י ת  א לפ י   שנ י ן   ול א   בא של מ ו תי ה   בר   בת ק ו ף  ת ש ו ב ה  ד הא י   ש ול ט נ ה  דב ר   נש   ה ה וא   

  וב ת מ נ ית   י תחד ש  ע למ א  ,   וב ש בע ה  א ש תא ר  שמ י ט ה  דע ל מ א  חר י ב, לי ת י ה  א ל א  ב שת י ת אי 

  .ה א  מ ה  ד י הא  עד  ו ה י ה   ה נ שא ר  בצ י ו ן  ו ה נ ות ר  ב יר ו של ם  קד ו ש  י א מ ר  לו  ו י , כמ ל קד מ ין 

 .  כ " ע' ב מע ש י ו'  לע ו לם   יש מח   ה'  י הי  כ ב ו ד  ה' )  א" ד  ל"ת הל י ם  ק ( וב ג י ני ה ו ן  נ א מ ר 

 .הנה ביאר שנברא האדם בששי לרמוז שמשיח צדקנו יבוא באלף הששי

 .'והותרה בזה כפי הסיבות האלה השאלה הב
 

  יום בפני עצמו בבריאת האדם למה זה לא נתיחד: ’השאלה הג
 ,  ונכללה בריאתו עם חיות השדה והב המה,תוכמו שנתיחד לבריאת הדגים ולשאר ההוי

 ] א39’ עמ[. בהי ות מדרגת המדברים נבדלת ממדרגת שאר החיים

 

 ' גתשובה לשאלה
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הנה מלבד מה שיפו ל בתשובתו  , ואמנם למה לא נתיחד יום בפני עצמו  לבריאת האדם

בות יהנה ראוי לתת בו עוד שתי ס. לם רבי אליעזר הגדול שזכרתיהטעם שנתן הש

  :אחרות

 ולכן כמו   , הכתוב בא להו דיע באופן ה בריאה מדרגות הבעלי חיי ם,שכמו שבארתיהאחת 

צים ינ בראו העופו ת עם הדגים שהשתתפו בהולדות דומיהם באמצ עות ב' שביום הה

ום הששי  יהיה האדם נברא עם  היה ראוי שבי,שהוציאו מגו פם לחוץ נבדלים מהם כן

ולכן לא . לם משתתפים בהולדת דומיהם בבטן הנקבות עד שלמותםוהבעלי חיים להיות כ

 להשתוו ת עניניהם ,' ונכלל עם שאר בעלי חיים ביום  הו,םנתיחד יום לבריאת האד

  .בהולדת הדומה כמו שאמרתי

פני מע לה קיימת   שנתיחד יום לבריאתם היה מ ם שכל אותם הנמצאי, היא'והסיבה הב

 כי לא נולד שלמותו עמו בפועל ,אבל האדם אינו כן. נמצאת בהם בפועל ולא תפרד מהם

 יכול להמשך אחרי שכלו להיותו כעליונים או אחרי חומרו ויהי ה  ,הוא בחיריי במעשיו

 ,שאם ימות יחיה ואם יחיה ימות) 'ד ד"ילקוט שמעוני דף ע (ל"שאר ז וכמו .כבהמ ה וכחי ה

 .  ימית כח שכלו, ואם יחיה חומרו. יחיה שכלו, שאם ימות חומרו,רצונו לומר

 ם  בפחיתותאה ורוו יושבים אצל, עם שאר הבעלי חייםחדולכן כדי לזרזו בראו ביום א

 ורוח אחד חיוני , ושלא יחשוב גרועים הם ממנו בטבעיהם כי כמות זה כן מות זה,וכליונם

 אבל ההבדל ביניהם מצד .י ה כל הבל ומותר האדם מן הבהמה אין בענין הגוף כ,להם

 ולכן יתחזק להתרחק מדרכיהם החו מריים ולהדבק  בשכלו כ י   ,השכל השכלים אשר בו

 כ מו שהיתה  , ואם לא יעשה כן יהי ה סופו כבה מה וכחיה.בזה יקנה ש ם ואחרית לנפשו

 . 'התחלת כולם יחד ביום א

 

ים פניהם כלפי הארץ פונות וכבר זכרו הק דמונים שמפני זה היו הבע לי חיים הבלתי מדבר

 וכל שכן ,והיו הנבדלים פניהם וכנפיהם למעלה.  לפי שעפר המה ואל עפר ישובו,למטה

 . פניהם וכנפיה ם פרודות מלמעלה

 לפי , לא למעלה ולא למטה, ופניו באמצע,אמנם האדם עשאו הטבע נצב הקומה

אם ירצה יפלו פניו ויה יה  ו, ו אם ירצה ישא פניו ויהיה  מהעליונים.ששלמותו תלוי בבחירתו

  .'נמשל כבהמו ת נדמו' .מהתחתונים

 .משאלות הפרשה’  ועם זה הותרה השאלה הג
 

 ? האדם למה נתיעץ הקדוש ברוך הוא בבריאת:'השאלה הד
 מה שלא נתיעץ , כי למה זה נתיעץ הקדוש ברוך הוא בבריאתו,במאמר נעשה אדם

 כמו ,שיאמר ביצירתו תוצא הארץ והיה ראוי .בבריאת שמים וארץ הרקיע והמאורות 

 הזאת למה זה אמר נעשה ה ובכלל השאל.שאמר בשאר הבעלי חיים הנכללים בסוגו
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  וכמו שאמר והעיד במעשה ויברא, להיות הבורא אחד ואין עמו אל נכר,בלשון רבים
 . ולא אמר ויבראו,'אלהים את האדם וגו

 

 'תשובה לשאלה ד
יהב '  כי האל ית,ב שהוא מענין עצה והמלכה אין ראוי שיחש,נעשה אדםוהנה מאמר 

 להודיע שנברא האדם , אבל נכתב הדבר כן. ואינו צריך עצת זולתו,חכמתא לחכימין

 לומר בו תוציא הארץ כמו שאמר ,ולכן לא יחס אותו לארץ. בהתבוננות גדול וחכמה רבה

בוננות  לפי שנעשה בהשגחה פר טית נפלאה והת, אבל יחס יצירתו לעצמו,בבעלי חיים

  .גדול

 אפשר לפרשו באחד משני ,בצלמנו כדמותנו וענין ,בלשון רביםנעשה אדם ואמרו 

  :דרכים

 לפי שהארץ המציאה מצד הכח שנתן בה את האדם מהצד ,הוא שאמר נעשה 'הדרך הא

 ויחס .השפיע בו הנשמה השכלית'  והבורא ית. כמו שהמציאה שאר הבעלי חיים,שהוא חי

 וכמו שאמר ,נפשו המשכלת'  ויחס אליו ית,חתיו הגשמייםוף הא דם וכאם כן לארץ היות גו

אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח  באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש ' וייצר ה'

 . 'חיה

 אמר רבי אליעזר זה 'תוצא הארץ נפש חיה למינה') 'פרשה ז (ל בבראשית רבה"רזולכן א

  . רוחו החי וני מכלל החיים שהוציאה הארץ רצונו לומר שזה היה.רוחו של אדם הראשון

 היה אפשר לחשוב ,כי אלו אמר אעשה אדם או יהי אדם ,נעשה אדםומפני זה אמר 

 היה  נראה היותו  , ואלו אמר תוצא הארץ.לו שכליו אבל שהיה  כ,שהארץ לא המציאתו חי

ני  רצונו לומר א, אבל אמר נעשה אדם.מרי כשאר הבעלי חיים שהמציאה הארץוכולו ח

  . ומחלק שכלי אשר אתן בו,והארץ נעשה אדם מורכב מחלק חומרי מן הארץ

 כי . אבל בבחינות  שונות, שיהיה האדם בצ לם שניהם,בצ למנו כ דמותנוולכן אמרו גם כן 

 ובמה שהוא ב על שכל נפש ,במה שהוא  בעל גוף יהי ה בצלם הארץ ומטבע ה תחתונים

 . ע הצורות הנבדלות ומטבם יהיה בצלם אלהי,מדברת משגת המושכלות

 אמר אחריו כדמותנו ,ד האמת והדיו ק"ובעבור שלא תחשוב היות  האדם בצלם אלהים ע

ף להורות " כי כבר תבא הכ, כלומר אין בצלמנו ממש אלא כפי הקרוב לדמיון, ף הדמיון"בכ

. שש מאות אלף רגליככאמרו . מות מדוייקיעל מה שנאמר בדרך העברה ולא בדרך א

 'בבני אלים' כי מי  בשחק יערוך לה'יה  ההדמ ות על היותו  בצלם אלהים וה. עשרים אישכ

 אבל נאמר ,'וגם השכלתו והבנתו אינה כמו הסיב ה ה ראשונה ית. אף כי נתעב ונאלח אדם

 . בצלמנו כדמותנו והוא  אמרו , ההעברהרךדל בו בצלם אלהים ע
אר בעלי חיים  היה ראוי שימשול וירדה בש,ואמר שלהיות האדם בצלם אלהים בדמותו

 רצונו , כי מעלת הצלם ההוא כך חייב, ובכל עניני הארץ לנתוש ולנתוץ לבנות ולנטוע,לםוכ

 כמו שכאשר לא ימשוך ענין הצלם במה שראוי .לומר המעלה והשלטנות בכל השפלים
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 אבל בהפך  , לא די שלא ישלוט בבה מ ות ובחיות, החומרת וישתמש ממנו בפח יתו,אליו

אין חיה מושלת באדם עד ) ח עב"סנהדרין דף ל (ל"רז כמו שדרשו ,וששן בהמות י שולח ב

. 'אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו') ג"ט י"תהלים מ( שנאמר ,שנדמה לה כבהמה

 . ירדו לשון ירידה - לא זכה ,ורדו – זכה  , ורדו בדגת היםוכן אמרו

 ג"רלב והן"רמבריו הר יוסף קמחי ונמשכו אח" והתחיל בו ה, מהפי רושזהו הדרך הראשון

 .נסיםוהשלימו רבינ ו 

 

 . שאמר הקדוש ברוך הוא נעשה אדם כנגד השכלים הנבדלים, הואמהפירוש' והדרך הב

 אמר יתברך כנגדם הנה ,כי בעבור הי ות האדם בעל נפש משכלת מטבע הנבדלים

הצמחים והדגים והעופות הבהמה ו ה חיה והרמש  הוציאו אותם הארץ והמ י ם להיותם 

 , כי אני ואתם המלאכים נתעסק בבריאתו, אבל האדם בבחינת שכלו לא יהיה כן.מטבעם

 ולא נכללה .נעשה אדם ויאמר אלהים : ולזה נתיחדה אמירה לבריאתו.לא הארץ והמים

 . בריאתו באמירת הבהמה ו החיה

 ולזה , בהיו ת הנפש המשכלת מטבע הרוחניים ההם,ואמר נעשה אדם בלשון רבים

 . גם כןע"ראב והי”רשהפירוש נטה 

  ,חמישיתהנה התבארה ממה שכתבתי תשובת השאלה ה
 . מהמפרשיםחדלמה נאמר נעשה בלשון רבים כפי כל א

 

  ויברא אלהים את האדם בצלמו:'השאלה הז
  : והיא מפנים,באמרו ויברא  אלהים את האדם בצלמו

ם את  והיה לו לומר ויעש אלהי, להיות שלא נעשה יש מאין,אם שאמר בו לשון בריאה

  . כמו שאמר ויעש אלהים את חית השדה,האדם

 שזכר בו ,כ בדמות אלהים ברא אותו" כמו שאמר אח,ואם שאמר בצלמו ולא אמר בדמותו

  .עשיה ודמות לא בריאה וצלם כמו שאמר כאן

 . בצלם אלהים ברא אותו,ואם ממה שכפל אחרי אמרו ויברא אלהים את האדם בצלמו

 

  '?זכר ונקבה ברא אותו' אלא ',למינו'אדם לא אמר במדוע : 'השאלה הח
  :וגם זו מפנים. זכר ונקבה ברא אותםבאמרו 

 ואמר במקום זה זכר ונקבה  ,אם שלא אמר באדם למינו כאשר אמר בשאר הבעלי חיים

  ? ב רא אותוזכר ונקבה ואם למינואם  לםו למה בא השנוי הזה ולא נאמר בכ,ברא אותו

כ נעשתה האשה " כי הוא נברא לבד בראשונה ואח,בהואם שלא ברא אותו אז זכר ונק

 . ולא היו אם כן זכר ונקבה בפועל בשעת הבריאה,מצלעו
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 ופעם .וירדו זכר ונקבה ברא אותם ויברך אותם ,ואם שהכתוב הזה פעם נזכר בלשון רבים

 .בצלם אלהים ברא אותובלשון יחיד 

 

 ח- זתשובה לשאלה

 )כז,א(תם אלהים  עד ויברך או...ויברא אלהים את האדם
 התבארה הסיבה למה יחס הכתוב בריא ת האדם אליו יתברך ולא ,ממה שביארתי למעלה

 ואינה נשואה בזרע  , שהוא להיות הנשמה השכלית מפועל האל יתברך מיוחד אליו,לארץ

 . ולא מפועל שכל אחר

  . כי הוא בראו בה שפיעו בו הנפ ש השכלית,ויברא אלהים את האדםולכן אמר 

 לפי , כמו שנאמר בבהמה ובחיה ו ברמש,עשייה ולא לשון בריאהמר בו לשון והנה א

 רצונו לומר ,דושה לשון בריאהי נאמר בה בח,ין לא היתה במציאותישהמצאת הצורה שעד

 בעבור שבהויתה , כי על כן נאמר לשון בריאה בדגים ובעופות.שנמצאה לא מדבר

  .נתחדשה הנפש החיונית שעדין לא היתה כמו שהתבאר

 

 שברא את האדם בצלמו נסים כתב רבינו ,בצלמו בצלם אלהים ברא אותוואמנם אמרו 

 ולזה . כי זה  היה מפ ועל הארץ, אבל לא בראו בבנין גופ ו וג שמו,שהוא נשמתו השכלית

 אם אל , ולפי שלא נדע למי חוזרת מלת בצלמו,ויברא אלהים את האדם בצלמואמר 

 לכן הוצרך הכתוב לפרש ולומר .בצלם שניהם כיון שנברא ,הארץ או אל האל יתברך

 .  ונכון הוא. ולא בצלם הארץ,בצלם אלהים ברא אותו

 לפי , כמו שאמר בצלמנו כדמותנו,והנה לא אמר ויברא אלהים את האדם בצלמו וכדמותו

מות  י לא בא בכתוב כי אם למעט שלא היה מאמר בצלמנו כפי האכדמותנושמאמר 

 לא , וכיו ן שכבר פירש זה בפסוק ש ל מעלה.והרחבת הלשון אלא על צד ההדמות ,והדיוק

 כי נסמך על מה , וכן  בצלם אלהים, ונסתפק באמרו בצלמו,הוצרך לבארו עוד בפסוק  הזה

 .  שלא נאמר ענין הצלם כי אם בדרך העברה,שכבר ביאר

 

הוא שבא הכתוב להודיע    , ב צלם אלהים ברא אותובת מה שכפלי בס,והי ותר נכון אצלי

 הנה לא נבראו שניהם האדם ואשתו במדרגה ,היות שאדם זכר ונקבה ברא אותושעם 

 כי הנה עם . ולא נאמר על שניהם בשוה וי ברא אלהים את האדם,אחת מן השלמות

בצלם אלהים  ולזה ביאר ואמר . לא היו שניהם בצלם אלהים בשוה,היותם ממין  אחד
 כי הוא ,ו נברא בצלם אלהים לבדם רוצה לומר שהאד,ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם

 עם היות שלענין השארות המין זכר ונקבה ברא ,היה הכ וונה ו התכלית העצמיית בבריאה 

 . אלא מצד המצאת והולדת הדומה, ואין הזכרות והנקבו ת מצד צלם אלהים,אותם

 ומזה תדע למה לא נאמר באדם . לא בצלם האלהי,ובז ה השתתפו עם שאר הבעלי חיים

 שהוא מפני שלא היה הענין באדם כמו שהוא ,זכר ונקבה ברא אותםבו  ונאמר ,למינו
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 . כי הי תה הנקבה במדרגת הזכר ושוה לו במדרגת הטבע והמציאות,בשאר הבעלי חיים

 . מבלי תת לזכר שום מעלה על הנקבה,ולכן נאמר בהם למינהו

  

בצלם אלהים  והוא אשר היה לבדו  אשר נברא ,קר הב ריאה הוא בז כרי כי ע.ואין כן  באדם

וכמו שאמר בלשון יחיד בצלם אלהים ברא אותו לפי שהוא היה מי שיראה תעלומות 

 . חכמה לא הנקבה שאין חכמתה אלא בפלך

 להיות לאדם , לא היתה אלא על הכוונה השניה,כי הנה עם היות שהיתה הנקבה בבריאה

והכלל שאדם נברא .  וכמו שיסיפר ה כתוב אחרי זה באופן ברי אתה,עזר כנגדו ולקיום המי ן

 חר כך ונזכרה כאן בכל ל וא. אחר כך ככלי תשמישוה והיא נעשת,לבדו ראשונה בשלמותו

 . יפרש בכתוב איך היתה בריאתה

 

 והיו  , שדו פרצופים נבראו,על זכר ונקבה בראם) א"ערובין יח ע(ל "ואמנם מה שדרשו ז

לומר שנברא באדם הכנה  רוצה ,ואמנם גם כן שנברא אדם אנדרוגינוס. דבוקים גב אל גב

 וכאלו היו בו שני פרצופים . אחר כך להתהוות ממנו האשה,וצלם נוסף כמו שיתבאר

 אבל היה בו . ששניהם היו בו, כאנדרוגינוס שהוא בלשון יוני זכר ונקבה,זכרות ונקבו ת

 .  וצלע לעשות ממנו את האשה, והנקבות היה בו בכח ו ה כנה,הזכרות בפוע ל

 

לת הדעת כי להיות  י לפי שהיה נראה בתח,זכר ונקבה ברא אותם גם יתכן לפרש כאן

 ושלכן לא היה , ומזה הצד לא היה צריך לנקבה,עקר האדם ותכליתו היא הצלם השכלי

  אלא שרצה הקדוש ברוך ,  בא הכתוב ל למד שלא היה הדבר כן.ראוי להברא עמו הנקבה

  . כולל החלק החומרי עם השכלי,הוא שיהיה ה אדם טבע ממוצע

 

 ) א"ד ע"פרשה י (בבר אשית רבהוכן אמרו 

ת פר י י  אמ ר  '  ר . י צ יר ה  מ ן  הע ל יו נ ים  ו י צי ר ה  מ ן  ה תח ת ונ ים .   ש תי  י צ יר ו ת,א ל ה י ם' ו יי צר   ה

  ה תח ת ונ י ם   פר ים  . וא י נם  פ ר ים   ור בי ם    ,   העל י ו ני ם   נ בר או   בצ לם   ו דמ ו ת, אח א '   בש ם  ר

וא  ח י  ו אי נ ו    א ם א נ י  בו רא ו  מ ן  הע ל י ונ י ם  ה : ה"   א ומ ר  ה ב.  ול א  נב רא ו  בצ לם  וד מ ות ,ור ב ים 

  אם  .   אל א   הר י ני   ב ור א ו   מ ן   העל י ו נ ים   ו מ ן   הת ח תו נ ים .   ה ו א  מ ת   וא י נ ו  ח י,   מ ן   ה תח ת ונ י ם; מ ת

 . יח י ה   –  ו אם   י מ ות   ;י מו ת   –יח י ה   

 מהם נפשו שהוא מהעליונים המשיגים : שנמצאו באדם פניות מתחלפות,צונו לומר ר

ותו מטבע  ושאם יברא א. ומהם מהתחתונים הפרים ורבים הווים ונפסדים,והנצחיים

 וזהו חי ואינו .מריםו ולא יחוש לדברים הח, יהיה חי תמיד נמשך לטבע העליונים,העליונים

 שאז ימות ולא יחיה חיים  ,ובהפך אם ידבק בתחתונים ולא ימשך אחר עליונות נפשו .מת

  .נצחיים
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 אבל הזהיר את האדם שיעשה .בור והקשר  בחלקיו העלי ונים והתחתוניםי ולכן עשה ח

 , כי אם יחיה את נפשו.לא יניח ידו)ו(מרי התחתון ו וגם מהח,חלק השכל העליוןקר מהיע

 ותשאר נצחית , אין ספק שהוא את נפשו יציל ויחיה,עם היות שגופו יסבול ב ז ה צער

 עם היות , שימשך אחר החומר והתהוות גופו , ובהיות ה דבר בו בהפ ך.כעליונים ממש

 .וא ימות  בתחתונים ולא יחיה עם העליונים הנה ה,שבזה יח יה  את גופו ויתענג בעונו

 אלא שהיה , לא שיהיו שניהם במדרגה אחת מהשלמות בשוה,ומפני זה זכר  ונקבה בראם

  . והאשה על הכוונה השניה לעבוד עבודתו,האדם על הכוונה הראשונה בצלם אלהים

 .שביעית והשמינית בזה השאלה הווהותר
 

 ? באדםה רקברכת פרו ורבו נאמרמדוע  : 'השאלה הט
 כי מאחר שבשאר הבעלי חיים לא היתה צריכה ולא ,בברכת פרו ורבו שנאמר באדם

 . למה זה נאמרה באדם,נאמרה כמו שאמרתי

 

 ' ט לשאלהתשובה

 )לא-כח,א( עד יום הששי ...ויברך אותם אלהים

 ]פרו ורבו[
הכח  שהוא נתינת , שהיתה ברכת האדם בפרו ורבו כברכ ת הדגים והעופותע"ראבחשב ה

 .להולדה בדומה

ויברך  כי בבריאת המים כתוב , כתב עליו שיש הפרש גדול בין שני המאמריםן" רמבוה

 אבל . ולכן יתכן לפרשו ששם בהם כח להוליד בדומה,אותם אלהים לאמור פרו ורבו

 ,ויאמר להם אלהים פרו ורבו אמר עוד , ויברך אותם אלהים מלבד מה שאמר,באדם
ודבריו בזה טוב ים  . ל"חז כדעת ,וצוה אותם על פריה ורביהוהוא המור ה שדבר עמהם 

 . ונכוחים

ובאמרו . הוא מצוהפרו ורבו  כי אמרו : שהכתוב הזה כולל ברכה ומצוה, כתבנסיםורבינו 

 .  היא הברכה,ורדו בדגת הים

 

ו בני אדם אליה יותר מהבעלי כ כי למה זה יצטר, פרו ורבוהשאין הברכ ,והנכון בעיני

 ,  ואין הברכה גם כן בממשלה וברדייה. והם מולידים יותר מהאדם,נזכרו בהםחיים שלא 

  . ולא נאמר בו ברכה,כי גם האריה מושל בחיות השדה

 , שיצליחו במעשיהם יראו זרע יאריכו ימים,אבל הברכה שזכרה התורה באדם היתה

 .ויברך אותם שעל הכל אמר להם בדרך כלל ,ושאר הטובות שתפול בהם לשון ברכה

 ו שם הגבוה   , ולכן בא  עליו המאמר בפני עצמו.ואחרי הברכ ה צוה אותם על פריה ורב יה

ר פעם אחרת שם וכי הנה לא היה ראוי לזכ .ויאמר להם אלהים פרו ורבו :בפני עצמו
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 ולכן , אלא שהיה המאמר ההו א מצוה בפני עצמו.ויאמר להם פרו ורבו אבל לומר ,אלהים

 . באה עליו אמירה ושם

 

 , כי בעבור שהי ה האדם בצלם אלהים,וטעם המצוה ה זאת הוא. להם פרו ורבוויאמר 

 עד שמפני . לא שמירת המין כשאר בעלי חיים,ותכליתו שישתדל להשיג השלמות האנושי

 והיה שבב חינת השלמות השכלי . כמו שנאמר בבריאתם,זה לא נאמר בבריאתו למינהו

 ואולי יחשוב אדם מפני זה שראוי . לשכל כי הוא פועל בה מי ומז יק,לא יאות פועל ההולדה

 עם : כאומר, הנה מפני זה הוצרכו האדם ואשתו אל מצות פריה.להתרחק ממנו בהחלט

מרי  ו שתניח הח,כ אחרי החלק השכלי" אל תמשך כ,היות כי  בצלם אלהים בראתי אותך

ת  אלא שתפרו ותרבו ותמלאו א, אין רצוני בכך.פסק ההולדה  ויחרב העול םי ות,בהחלט

 . הארץ

 שאין לכם ,אבל אל תחשבו שבהיות כם פרים ורבים מולידים בדומה כצמחים וכבעלי חיים

 אל תהיו . לא תעשו כן. כי חרפה הוא לכם, ותפליגו מפני זה בחוש  ה משוש,יתרון עליהם

 שתמשלו ותרדו : אבל בהפך, בנ טותכם אחרי התאוות הגו פניות,כסוס כפרד אין הב ין

 ובכל , ובעוף  השמים שהו א יותר נכבד ממנו,וג היותר חסר מהחי אשר הוא הס,בדגת הים

 . לםו שהוא סוג יותר נכבד מכ,נפש חיה הרומשת על הארץ

 

  . רק לפריה ורביה - להז הירם שלא ישתמשו במשגל ,וכלל עוד באמרו ואתם פרו ורבו

 . דוומזה הצד הי תה המצוה ה זאת שכלית מא

 

 רצה הקדוש ברוך , כי כמו שביא רתי.לל המצוה שהוא גם כן מכ, ורדו:ואפשר לפרש עוד

 ושהאדם , ויראה ממשלת אלהים בארץ, כדי שירדה בעולם השפל,הוא בבריאת העולם

 ולכן יחו ייב ש ירדה בכל שאר הנמצאים .קצין שוטר ו מושל על פני האדמה מיד האלהים

 .  מפני אותו יתרון ישלוט עליהם, כי זה יורה על יתרונו ושכלו עליהם,השפלים

 

         ואין זה אלא לפי שאין ,שעם הארץ אסור לאכול בשר) ב"ט ע"פסחים מ (ל"חזוכבר אמרו 

 .  ואין ראוי שירדה עליהם מי שהוא כמותם,לו יתרון על הבעלי חיים

 . 'ובמה שביארתי בזה הותרה השאלה הט
 

  הנה נתתי לכם את כל עשב:'השאלה הי
 את כל ירק עשב , ולכל חית הארץ וגומר,הנה נתתי לכם את כל עשב וגומרבאמרו 
והיא כי כבר מצי נו שהאדם יאכל גם כן את עשב השדה כחית הארץ וכעוף   .לאכלה

 וגם מפרי העץ , והחיה והעוף גם כן אוכלי כל עשב זורע זרע חטה ושעורה כאדם,השמים
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ק  האם נסתל, ואיך אם כן נתיחדו המאכלים האלה כן בתחילת הבריאה,להם יהיה לאכלה

 ?הטבע האלהי

 

 ' י לשאלהתשובה
 לכן סמך ,ובעבור שנתן הקדוש ברו ך הוא ממשלה ומעלה לאדם על שאר הבעלי חיים

 כאלו אמר שגם במזונתם ובמאכלם תתראה .' וגוויאמר להם אלהים הנה נתתיאליו 

 נתן לו לאכול כל עשב זורע זרע וכל העץ ,מרווכו ת ח למעלת טבעו וַזםכי האד. וממשלת

כי בהי ות להם .  שהם היותר משובחים שבפירות האדמה ובפרי העץ, פרי עץאשר בו

מה שאין כן בדשאים .  מורה שהחכים הט בע והשתדל על שמירת מינו למעלתו,זרע

 . ובעצים שאינם עושים פרי ראוי לאכילה

 ,  נתן למאכלו כל ירק עשב,אמנם לכל עוף השמים ולכל רמש הארץ אשר בו נפש חיה

 . ני גסות טבעו מפ,והוא הדשא

 שהרצון בו כ ל בעלי חיים , שנכללה באמרו לכל חית הארץ,והנה לא זכר בזה הב המ ה

 . ההולך בארץ חיה או בהמ ה

 

 ושאר הבעלי חיים י אכלו גם מזרע האדמה ,ועם היות שגם בני אדם יאכלו ארוחות ירק

ללתו ואכלת  ועליו נאמר לו בק,לו  היה אחרי שנתקלל אדם והאדמהו  הנה זה כ ,י העץרומפ

 נעשה , השוה ענינו לשאר בעלי חיים,כי כאשר האדם ברדיפת תאוותיו. את עשב השדה

 ,אבל קודם הקללה. ב,א  חלק בהרב ה מורה כמו ש כתב ,גם כן הוא שוה להם במ זו נותיו

 ת וזה טעם סמיכו.פר הכתוב כ אןי כמו שס,אין ספק שקבע הקדוש ברוך הוא מזונ ותיו

  .ורדו בדגת היםלמאמר '  עשב וגוהנה נתתי לכם את כלמאמר 

 

ב שבז ה המאמר ו והי ה אפשר שיחש,' שבעבור שנאמר בדגת הים וגו, כתבנסיםורבינו 

 שמפני זה הוצרך יתברך לומר לו ,ת נפשו יאכל בשרו ובכל או,הורשה האדם לאכול מהם

 כי כבר מנה מאכלו זרע האדמה הנזרע ופרי .  הנה לא יאכל מהם,שעם היות שירדה בהם

 .  ומנה מאכל שאר הבעלי חיים ירק עשב הבלתי נזרע,האילן

 . ' והותרה בזה השאלה הי.ומה שביארתי אני הוא יותר נכון
 

  טובכי לא נאמר בבריאת האדם וירא אלהים למה : א" היהשאלה
כמו שאמר בשאר הדברים שנבראו ,  טובכי זה לא נאמר בבריאת האדם וירא אלהים למה

 .  שלם מכל יצורי מטהויותרות האדם ביצירתו יו תר טוב בהי, דבר יום ביומו 

 במה שאמר שנכלללמטרוניתא ) א" עד"פסחים דף נ (ל"חז להסתפק במה שהשיבו ואין

וכמו שמלבד ,  זה על הכלל נאמרכי ,מאד אלהים את כל אשר עשה והנה טוב וירא

נאמר באדם למה זה גם כן לא ,  נמצא ונמצאכלהכללות ההוא נאמר כי טוב בפרט על 
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,   אשר עשה והנה טוב מאד יראה מיותרכלכל שכן שהפסוק ה הוא וירא אלהים את , בפרט

כי אין בכלל ,  מבואר שהוא טובהכלהנה , לפי שאם מלאכת כל יום היתה טוב ה בעצמה

 המורכב צורה ושלמות שיקנהושאינם מורכבים בדרך השתנות , אלא מה שהוא בפרטים

 .רוהוא מבוא, שלא היה בפרטים

 

 א" י לשאלהתשובה
 וכמו שאמר ,כ לנח" והותרה אח,ואמנם למה לא הותרה לאדם אכילת בשר בעלי חיים

הנה . 'כירק עשב נתתי לכם את כל'והכתוב מ עיד עליו במה שנאמר לנח . מיתות' בפרק ד

 . בגזירת הצורא ביאורו ב פרשת נח ויב

 

כי אין ספק שאם לא . דגת הים שחוזר למה שאמר ורדו בנסים כתב רבינו ,ויה י כן ואמרו 

ש ה כרצונו ו לא היה האדם רודה בבעלי חיים החזקים וע,הוטבעו ב זה  מצד אותה ברכה

 .  אלא שמצד ברכת השם זאת היה כן.והצליח

 הוצרך לפרשו בדרך  ,' הזה  הפסוקי ם שנכנסו בין אמרו ורדו וגורוש  על הפיהומפני שהוקש 

 לדמיון עצמו כמו שיצטרך  ולאה החי לשנות וי, והוא שהצמח הוא רחוק מטבע החי.אחר

 , ה הטביע את הבעלי חיים על זה הטבע" שהקב,וי הי כ ןועל כן אמר הכתוב . לטבע המזון

 . שיזונו כולם מהצומח

 

חוזר למה שזכר  , ויהי כן כי הנה אמרו.וכפי דרכי אין צורך לכל הפירושים האלה

 ולכבוש הארץ , ולרדות, רב יה ולמצוות פריה ו, ולברכה, מבריאת אדם בצלם:למעלה

כלומר שגזר השם . ויהי כןלם אמר ו שעל כ, וליתר הדברים שנזכרו בפרשה, והחיים שבה

   .ויהי כן כי זהו הנרצה ב אמרו ,שיתמידו ויה יו  כן תמיד במין האנושי

 כי ה נה עם היות .ויהי כןפול השאלה למה לא נאמר בבריאת אדם י ת,ואם לא נפרשהו כן

 כי כן כתוב  במלאכת ,כ ויהי כ ן" היה ראוי לומר  אח,א אלהים את האדםשנאמר בו ויבר

 .אלא שהוא חוזר באמת לכל מה שכתוב בפרשה. שאר הימים

 

אפשר לפרשו כפי דרך . וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאדואמנם אמרו 

 שבעבור שהיה  קצתו נקשר בקצתו ומתאחד כאיש . שנאמר על כללות העולם,המפרשים

כי הנה מלבד שהיה כל חלק ממנו בפני עצמו . דונו טוב מאיי שהיה עני" ראה הש,דאח

 . טוב מאוד - הנה הכ ל בהיותו מקו שר ומתאחד עליונים עם תחתונים ,טוב

 

כבר ימצא . שעם היות שבהיות הדברים על המנהג הטבעי. גם יתכן לומר על פי דרכם

 שכל הדברים , כן בה ויה  הראשונה שלא היה,בהם מן מות רי הטבע וזר ותו דברים רעים
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לם יצאו למציאות באופן מופלג  מהטוב מ בלי חסרון כלל ו וכ,בקומתן נבראו בצביונם נב ראו

 . וזה ו טוב מאו ד

 

כתבו המפרשים לפי שלא נשלם . כי טו באבל למה לא נאמר בבריאת אדם בפני עצמו 

 ולא ,עשיו והגעתו טובו ושלמותו נקנה ממם אבל האד,טובו בה ויתו ככל שאר הנמצאים

ודוד אביו . 'ויום המו ת מיום הולדו') א' קהלת ז(ה " כמאמר שלמה ע,נודע זה עד יום מותו

 אין הקדוש ברוך הוא מיחד שמו על הצדיקים ל"רז עד שמפני זה א.'המותה לחסידיו'אמר 

 בראשית י”רש(ואולי שמפני זה דרש רבי מאיר . 'הן בקדושיו לא יאמין' שנאמר ,בחייהם

 שטובת האדם אינו ,צונו לומר ר.זה המות -והנה טוב  מאד ) 'ט'  פבראשית רבהג "ח י"כ

 . נגמר עד יום מותו

 

 כי כיון שברא אלהים את האדם בדמותו וצלמו בשלמות  .אבל הטעם הזה אינו נכון בעיני

 כאשר נאמר על שור כשב , למה לא נאמר עליו בבחינת אותה יצירה ראשונה כי טוב,גדול

  ,ומשם ואלך אם לא זכרו בו.  שהרי נמצא אתו הטוב ה ראוי להמצא בו אז. כי יולד או עז

 . הוא המונע את הטוב מעצמו

 

 אם נאמר על כללות הנמצאות , שהרי נכלל טובו של אדם במאמר והנה טוב  מאד,ועוד

 . כמו שפירשו

 

  עלוירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאדומפני ז ה אחשוב שלא אמר הכתוב 

 .  אלא על בריאת האדם בלבד,הנמצאים כפי כללותם

 וזר עו אחריו גם , ונתקלל במעשיו,כי מפני שהכ תוב יספר אחר זה שאדם הרשיע לחטוא

לא יחשוב חושב  שמפני זה . 'כי עשה את האדם' וינחם ה' ,כן השחיתו את דרכם על הארץ

 והוא ,לוי וידוע לפניו כי הכל היה ג,לכן אמר שלא היה כן. היתה בריאתו רעה ולא טובה

 ונראה לפניו שאם היה כל נמצא .ראה את כל אשר עשה ובחן כל נמצא ונמצא בפני עצמו

 . טוב לפי שהטוב נרדף למציאות ולהוית

 

.  כי הנה טבעו טוב  ושלם כפי ענינו י ותר מכל שאר הנמצאים,דו הנה האדם הוא טוב מא

 כי אם לאדם בלבד שהוא ,ר ברא אינו חוזר לכל אש,והנה טוב מאדהנה אם כן אמרו 

 . ד כפי יצירתוויתברך ראה בחכמתו העליונה שהוא טו ב מא

 

 ) שם( באמרם בראשית רבהואולי שלזה כוונו ב

 .    ה וא   ו יר א  אל ה ים  א ת  כ ל  א שר  עש ה   ו ה נ ה  ט ו ב  מ אד ,   הו א  אדם   הר א שו ן, ד וה וא   מא 

 .ב מאד וגם טו,א במה שאמרנו שגם ביצירת האדם נאמר כי טוב"והותרה השאלה הי
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 ? את שמו אדםה"ב שקרא הק,זכר בבריאת האדםנ למה לא : ב"השאלה הי
 וזה , שקרא הקדוש ברוך הוא את שמו אדם,פ ו ר בריאת האדםילמה לא זכר הכתוב בס

 וי ברך אותם ,זה ספר תולדות אדם זכר ונקבה בראם' אמר שנ,דבר נזכר בכתוב אחרי זה 

 . 'ויקרא את שמם אדם ביום הבראם

 .ו יום נקרא כן למה זה קצר הכתוב מלזכ רו כאןואם באות

 

 ב" י לשאלהתשובה
 אשר ,ד הזהו שקרא הקדוש ברוך הוא את הנמצא הטוב מא,וגם יראה מהכתובים האלה

 .  ויברא אלהים את האדם בצלמו,נעשה אדם ממה שאמר ,אדם ,ברא באחרונה

שר ממנה לוקח  קרא אותו כן באותו שם נגזר מאדמה א,כי הנה במ ה שזכרו בשם אדם

רצונו . ויקרא את שמם אדם ,זה ספר תולדות אדםומזה ה צד נאמר אחר זה בפסוק . גופו

 לפי , ולא אמר כאן ויקרא את שמו אדם. באמרו נעשה אדם,לומר שזכרו וקראו בזה השם

 שהיא , כי אם כפי הטבע הגובר  בגופו והרכ בתו, שלא היה שמו כפי ההס כמה והרצון

 . האדמה

 . ב האחרונה מזאת הפרשה"השאלה היוהותרה בזה 
 

 ומדרגת ,שי הזה נבראו מדרגות הבעלי חיים למיניהם בפני עצמםיובעבור שביו ם הש

ויהי ערב ויהי בוקר יום  לכן אמר , שהיא נבדלת מהם הבדל עצום,האדם בפני עצמו
 ולמעלת זה היום. קר לבריאת האדםוחס הבי וי,חס הערב ליצירת הבעלי חייםי כי י.הששי

 שלא נזכרה ,הידיעה'  בהששיה יום  אמר,ראשיתבעשה  ובו נשלם מ,שבו נברא אדם

להשלמת שמים וארץ ותולדותיהם ובריאת התכלית '  כי הוא יום נודע לה,בשאר הימים

 . אשר כיון בה ם

 

 כי הוא השם אשר בו יצר הקדוש ברוך הוא ,יהת " ר, כי יום הששי,וחכמי הקבל ה אמרו

 -שמים היכלו וששי הום יואמרו גם כן כי . 'צור עולמים' כי ביה ה'  כמו שאמר,את עולמו

 . ד"ידו ראשי תיבות

 

 שהוא  ,וכבר זכרתי  למעלה למה זה בכל מלאכת ששת הימים לא נזכר אלא שם אלהים

ולהיות המעשה הראשון . לפי שהשם ההוא מורה על המשפיע הראשון היכו ל המוחלט

פור י שהכל ס,לה לשם אלהיםוח ס כי י,הזה השפע ה מוחלטת כפי הרצון  הפשוט

 מבלי היות שם מנהיג טבעי ,השפעותיו שהשפיע בתחילת הבריאה כפי רצונו המוחלט

 . כלל
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 ]מידת הדין ומידת הרחמים[
 : אמרו על זהבראשית רבה בל"חזאמנם 

ת ף  ב ה  י  ש ,   ו רא ה   שא י נ ו   מ ת ק יי ם,א  א ת   הע ו ל ם  ב מד ת   הד ין ו רצ ה   ה קד ו ש   בר וך   ה וא   ל ב ר

 .  ' א ל ה י ם  ארץ   וש מ ים '  בי ו ם  עש ות   ה' נ א מר    ש.מד ת  רח מ ים 

 

מרים מבלי צורות ו שכפי סדר הנבראים היה ראוי  שיהיו  השפלים ח,ויש מי שפירש בזה

 שהם  , והי ו ביניהם הג רמים השמי מיים. כיון שהיו הראשונים צורות מבלי חומרים,כלל

חת  והא, השתים מהם קצוות: מדרגותשלוש והיו  אם כן בהם .גשמים בעלי צורות

 שהוא ,דת הדיןיא העולם במו ושזהו אמרם שרצה הקדוש ברוך הוא לבר.נתיםיאמצעית ב

  .לו חומר מבלי צורהורמז להיותו כ 

 כי הנה , רוצה לומר חומר בלי צורה,אבל מפני שראה שאין העולם מתקיים בהיותו בדין

צה לומר   רו,דת הדיןידת רחמים עם מיתף מי לכן ש,קיום הדברים ועמידתם הוא בצורתם

 . הצורה עם החומר יחד

 וכאשר ירחם עליו כפי . יקרא מדת הדין,כי כאשר ינהיג השם את האדם כפי חומר מעשיו

אלא ' דות מתחלפות בערכו יתי כי אין המ. יקרא מדת רחמים,שלמות נפשו השכלית

 . בערך המקבלים

 

 ,דת הדיןי כי אין החומר מ.לו בעיני הם דברים שאין להם שחרווההתפלספות הזה כ

 שאם כן לא ,א חומר בלי צורהו ולא רצה הקדוש ברוך הו א לבר,דת רחמיםיולא הצורה מ 

 . יהי ה לו מציאות

 ורצה לומר שרצה הקדוש ברוך הוא ,שאלהים הוא מדת הדין ,אבל ענין דבריהם אצלי הוא

  כי, ולא ישתנה בשום צד,כ מו שנברא  הגוזרת שכן י היה תמיד,א העולם במדת הדיןולבר

 וכן אמרו פע מים רבות מ דת הדין על .זה ה יה דינו  הראוי לו כ פי קיום ה פו על יתברך

 . המנהג הטבע י המתמיד כפי סדרו

 

טול המנהג הטבעי אשר י בב,ומעשה הפלאותמדת רחמים יאמרו על שנוי הטבעים אמנם 

 . יעשה השם ברחמיו על עמו ועל חסידיו

 שיתמיד כמו , את העולם במדת הדיןאול שרצה הקדוש ברוך הוא לבר"והנה מאמרם ז

 כי , אבל לפי שראה שאינו מתקיים בכך.שנברא ולא ישתנה דבר מהטבע שסדר בו

תף בה י לכן ש,א חדשה בארץ בשנוי הטבע סביב ליראיו ויחלצםולפעמים יצטרך לבר

 ושעליו נאמר , והוא במה  שהתנה במעשה בראשית לשנותם בעת הצורך,דת רחמיםימ

 . הנה בראם על מנת לשנותם כשיצטרכו אליו חסידיו', אלהים ארץ ושמים'ביום עשות ה'

 . דת הרחמים בעת הצורךי ויפעל מ,ובז ה ינהג אליו מנהג הדין תמיד
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והנה בסוף פרשת אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אשלים מה שראוי שיאמר 

 .בדרוש זה כפי ענינו

 צלם ודמות: הרחבה בחלק שני
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 ]ג-א,  פרק ב–ולו השמים והארץ ויכ: היום השביעי[
 ] ותשובות שאלות,הפרשהביאור  [

 

 )  ג-א ,ב( עד ברא א להים  לעשות  ...ויכלו  השמ ים והא רץ

  כאילו מעצמם נבראו–  ויכלו השמים והארץ:שונהארהשאלה ה
 ,לה אותםי ולא זכר שם פועלם שכ, כי למה אמר ויכלו, והיא.ויכלו השמים והארץבאמרו 

  .כאלו נעשה מעצמם

 וכן הי ו החסידים . שמורה על כללות, מלשון כלה, פירשו ויכל ובראשית רבה ב ל"חזוהנה 

 , תרגמו מלשון חמדה וכוסףוהתרגום הירושלמי. הראשונים אומרים בואי כלה בואי כלה

ד ישוב הכתוב כפי כל ו וקשה מא.ג"רלב ולפירוש הזה נטה ה.כמו כלתה לישועתך נפשי

 .אחד מהפירושים האלה

 

 'בה לשאלה אתשו
תכלית שנאה ') ב"ט כ"תהלים קל(וגם כן ויכל הם מלשון  ויכלו  שמלת, בזה הואראה לינ

 , בחומרה כי כמו שבענין החומר נאמר ותחמר'ויבלו בטוב ימיה ם') א"איוב כ. ('שנאתים

 ', למענהו' כל פעל ה' ומענין הפ ו על ',אין צור כאלהינו' 'אלהים' וי יצר ה'ומענין צורה  מצינו 

 ויכלו וכ ן הוא ',ויב ן שלמה את הבי ת ויכלהו' ',ותכל להשקותו'ן מענין הת כלית נאמר כ

  .ויכל

. 'לכל תכלה ראיתי קץ' - ויכלו השמים והארץ) ג פרשה יוד"מ (בב ראשית רבהוכן דרשו 

 .  שהנה השלמות והתכלית ימצא ממנו ראשון וממנו אחרון, הואועלוענין הפ

 , ההוו ה ההוא שבעבורה הוא מה שהואתלמת והמעצמו הוא  קנין הצורה המשוהראשון

וזה ו השלמו ת הראשון שמצדו גדר הפילוסוף הנפ ש כשהוא שלמות ראשון לגשם טבעי 

 . כליי

 כי . כפי טבע צורתו,על שיעשה ההווה אחרי התהוותוו הוא הפהתכלית האחרוןואמנם 

  . וה וא שלמותו בהחלט,הוא התכלית האחרון שאליו כיון הט בע ב הויתו

 

 באמרו שהיה  הראשון מה ם תכלית ,וכבר ביאר  הפילוסוף חל וף שני התכליות האלה

 שיגדל ויעשה פרי מוליד בדומה  לשמירת ,ההוו ה הצומח  ההואת  והאחרון תכלי,ההו יה

  .מינו

 ,  שהוא תכלית ההו יה בכל יום למתהוה ב ו,והנה בבר יאות בראשית הגיע התכלית הראשון

 .  בצורותיהם והוא תכלית ההוי ה בה םכי אז נשלמו הדברים היצו רים
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 לא , כפי טבעו וצורתו ב אמתל אחד והו א התכלית ההוו ה לפעול כ,אבל התכלית האחרון

 כי אם היות שקנו בהם הצורות שהשפיע בהם ,הגיעו אליו הנבראים בששת ימי בראשית

 הנה הם לא התחילו לפעול פעולתם מעצמם על המנהג הטבעי   ,'המשפיע הר אשון ית

שאז ברכם יתברך והתחיל כל ,  עד היום השביעי,וא תכליתם האחרון שבעבורם נבראושה

 . דבר לפעול כפי טבעו

 

 .  תפרש פסוקי הפרשה על בוריים,וכאשר תבין זה

 הנה הכלל : כלומר,ויכלו השמים והארץ אמר ,כי הנה אחרי שהשלים מלאכת היום הששי

 רצונו לומר ,בר קנו שלמותם ותכליתם הוא שכ,פו ר מלאכת ששת הימים שנזכריהיוצא מס

 והארץ שהוא רמז , השמים שהוא רמז לכדור הראשון ולשכלים הנבדלים:הראשון הצוריי

  .ליסודות העולם השפל

 והמאורות , שנבראו בשני, שצבא השמים הם הגלגלים שקרא רקיע,צבאם העולם כלוכן 

 . לם שנעשו ברביעיוכ

לם קנו צורותיהם והגיעו  ווהכוונה שכ. ומח חי ואדםצוצבא הארץ הם המורכבי ם מהיסודות 

ויכלו השמים  כי על התכלית הראשון ההוא אמר , בימי הבר יאה י הראשון הצוריםלתכלית
 .'והארץ וגו

 להיותו  יסוד למה ,ולפי שהי ה ז ה המאמר כ ללות היוצא מפרטיות סי פורי ימ י הב ריאה

 נסמך על מה שכבר נאמר בסיפור   ולכן לא נזכר בפסוק הז ה שם הפועל כי,שיאמר אחריו

  .הימים

 .'והותרה בזה השאלה הא
 

 ?להישי כיבשוהרי ,  ויכל אלהים ביום השביעי:שניההשאלה ה
ויהי ערב  דכתיב ,לה את כל מלאכתוישי כיכי הנה בש .ויכל אלהים ביום השביעיבאמרו 

ואין . וחמיד -ל  עד שמפני זה תרגמו ויכ, ובשביעי לא נעשה בו דבר,ויהי בוקר יום הששי

 . הכתוב יוצא מדי פשוטו

 שלמה שבי עי ובבריאת היום ה, שאמרו אנשים שהיו הימים נבראים, כתבע"בוהרא

 .  ואמר שהוא פירוש תפל.המלאכה

 יותר  , שכלוי המלאכה  שהיה ב יום ה שביעי מלאכה הוא,אמנם מה שבחר הוא לנכון בעיני ו

 כי . עצמו כדי שייוח ס ליום אחד מיוחד כי הנה כלוי ה מעשה אינו דבר בפני.תפל אצלי

 . ואם בששי נפסק אז כלה בהכרח,בהפסק המע שה הוא כלה

 

 ' בתשובה לשאלה
 וקבלו שלמותם הראשון ותכליתם הצוריי , שאם היות שכלו השמים והארץ,ואמר הכתוב

 לפעול מעצמו וצורתו כפי  , הנה התכלית האחרון הוא תכלית כל נמצא שפל,בששת הימי ם
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 ולא הגיע אליהם , זה בא מת לא היה לדברים הנבראים.ה הדומת בהולד,וצורתוטבעו 

 ם אבל עמדו הדשאי, כי לא שמשו בהם מ עצמם על המנהג הטבעי ,בששת הימי ם

 ששת ם כל תשלו,וכן הדגים והעוף. והצמחים באותו מצב שנבראו מבלי שיולידו בדומה

 . הימים

 

 . כי אז התחיל כל דבר לפעול מעצמו,תאמנם ביום השביעי הגיע להם השלמות והתכלי

 רצונו לומר שביום  השביעי   ,ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשהועל זה נאמר 

 רצונו לומר ,נתן המשפיע הראשון יתברך למעשיו התכלית האחרון שבעבורו נבראו

 . שיפעלו מעצמם ויולדו דומיהם להתמיד מינם

 לכן אמר בלשון  , ההו יה הנפסד בלבדכי אם ,הומפני שאין כל הנבראים מולידים בדומ

 , להווים ולנפסדים בלבד נתכווןויכל אלהים לפי שמאמר ,מלאכתוסתמי בזה ה פסוק 

 . שהם אשר התחילו ביום השביעי לפעול ולהוליד מעצמם

 

 במה שתקנו ליל שבת לומר אתה ,מה שביארתי מהתכלית הזהת תי אמל"חזלו יוכבר ג

ואיך יהיה השבת תכלית מעשה  . שמך תכלית מעשה שמים וארץקדשת את יום השביעי ל

 אם לא בזה הדרך ,ת והמתנועעת ותכלית הארץ המקבל,םשמים הפועלים בתנועותיה

 .  העולם הזהת וגם לזה כוונו במה שאמרו שנעשו שמים וארץ כלים להנח.שביארתי

 ולהיותו נכסף . כי הכל על התכלית האחרון נאמר, מלשון כלהויכל אלהיםומה שפירשו 

 .  והכל לענין אחד נתכונו, תרגמו וחמיד,אצלו יתברך

  .'והותרה בזה השאלה הב
 

  וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו: השאלה השלישית
 לפי שאחרי ,ותריכי הוא מאמר כפול ומוישבות ביום השביעי מכל מלאכתו באמרו 

 ומה צורך אם כן בשני , מהידוע הו א שבו שבת,שאמר שכלה ביום השב יע י את מלאכתו

 ובפסוק ,מלאכתו אשר עשהגם שבפסוק ויכ ל אמר  . וישבות, ויכלהמאמרים בזה

  .מכל מלאכתואמר וישבות 
 שיש י  מלאכתו על מלאכת היום הרש ופ י, בקושי החלוף  הזהע"ראבוכבר הרגיש  ה

 ,  על כל בריאות שברא בששת הימים ,מכל מלאכתו ושאמר .שנגמרה טרם יום השבת

 .נכוןואינו 

 

 ' גתשובה לשאלה
בא להגיד שכאשר  ,וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשהואמנם אמרו עוד 

הפעלה   ה שלא פעל עוד יתברך דבר מ, נפסקה ההו יה  האלהית,התחילה ההו יה טבעית

 כי הנה שבתה ההוי ה האלהית הראשונה בסוף היום  , שפעל בששת הימיםתהנפלא
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דוש  י וז הו הח.יא  הטבעית ב תחילת היום השביעי והתחילה ההו יה  השניה שה,הששי

  .שהודיענו הכ תוב הזה

פור י כי גם כן הוא מכחיש ומכז ב דעות המתפקרים האומרי ם שס, מהמותר כןואינו אם

 ובאו ,דוש המו חלטי ושלא יורה על הח,מעשה בראשית אינו כי אם רמז להויה הטבעית

 . לעוות הכתובים לאותו דעת נפסד

 לא היה בי ום השביעי  , לפי שאם היה  הדבר כ ן, ספק מ כזיב ו ומ בטלו והכתוב  הז ה  בלי

 .אשר עשה בששת הימים'  התנפסקת ונשבתת מלאכ

  

 כיון שתמיד העולם כמנהגו ,ולא יצדק אמרו ששבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה

 אם מהעדר גמור , שהיתה מלאכתו בריאה מוחלטת',נאמנה' עדות ה'אלא ש. הוא נוהג

 ,טבעי בשא ר הימיםה וזולת המנהג  , אבל לפי הרצון המ וחלט, ואם יש מיש,  הראשוןביום

 ולא עשה ממנה עוד כל ימי הארץ ואם לא ,והיא הבריא ה ששבת ממנה ביום השביעי

 אין כל חדש תחת השמש וכמו שאמר על זה .בדרך הפלא

 . והותרה עם מה שפרשתי השאלה השלישית
 

 ? מה פשר הברכה– יום השביעיהאת  ויברך אלהים : רביעיתהשאלה ה
 והוא כי מה היתה הב רכה ומהו   .יום השביעי ויקדש אותוהויברך אלהים את באמרו 

 .  הואבראשית רבה ומ, פירש על המןי”רש ו? הקדוש הזה

 כי איך תהיה הברכ ה קודם המעשה אלפים , שאינו נכוןן"רמבאבל כבר כתב עליו ה

  ?ח שנה"ותמ

הגאון רב הברכ ה הזא ת כנגד השומרים את השבת לדעת וגם אין לפרש הקדושה ו
 . לא על שומריו, כי הכתוב על השבת ידבר,סעדיה

 , שיתחדש בגוף יתרון כח בתולדה: כתב שהברכה  שיתחדש תוספת טובהע"ראבוה

 . ובנשמה יתרו ן שכל

 . והבל הב יא גם הוא בפירו שו

ש ברוך הוא על הר סיני  כתב כי ויקדש או תו נאמר על מצות השבת שנתן הקדוג"רלבוה

 . כ" והנה לא היה זה ליותר מאלפים שנה אח. ואמר ויקדש אותו בלשון זכר.לישראל

 והוא באמרו . שברכו במה ש קדש אותו: שהברכה והקדושה  אחת הן, פירשנסיםורבינו 

 שכל יום , ושקדושת השבת היא. ובז ה קדש אותם, שענינו וימשחם,וימשחם ויקדש אותם

 , ו היה קדש. והשבת ק נה טבע משקיט כל התנועות הגופיות, שנתהוה בוקנה טבע הדבר

ל באמרם " שזהו מה שכוונו ז .כי בזה תגבר בו הנפש ויתחזק אורה בהשקט תנועות הגוף

 רק , שלא תשמש בו הנפש בדבר חול כלל, וזה ו קדושת השבת,שהיה בשבת  נפש יתירה

שהם ויברך ויקדש ל הכתוב אומר  אב, ודבריו באמת טובים ונכוחים.בדברים המקודשים

  . ענינים לא אחתשני הם ,וגם בכהנים שאמר וימשחם ויקדש אותם.  דברים לא אחתשני
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  ?דש הקדוש ברוך הוא את השבתילמה ק: החמישיתהשאלה 
יותר היה  ראוי שיקדש את ימי  ,דוש העולם ומעשהו בבר יאה הראשונהיהאם מפני ח

 ובפרט היום הראשון שנבראו בו התחלות ,עצמהדוש והבריאה  י  שבהם היה החהמעשה

 לא יש מאין ולא יש , משיקדש היום השביעי שלא נבראו בו דבר,לם יש מאיןוההו ויה כ 

. השביתה והקני ן  מההעדרמ מקדושה ,והמעשה והפ ועל הו א היותר ראוי לברכה. מיש

 היו    גם ששאר הימים שאחר השביעי, בעב ו ר השביתהשביעי נתקדש היום האם כןולמה 

 כי ון  שבהם גם כן  שבת מכל מלאכתו ולא עשה בהם , שוים  לו בקדושה ו בברכהאם כן

 .כלל

 

 'ה-' דתשובה לשאלה
  :ובעבור שבי ו ם השביעי נתחברו שתי מעלות

 כמו שאמר , שהתחילו בריאות העולם לפעול ההו יה הטבע ית כפי טבעם וצורותיהםאחת

  .ביום השביעי ויכל אלהים

 .ה בסוף הששי המלאכה האלהית שהיתה בזולת הטבע שנגמרה ונשלמושנית

 כי היתה הברכה שמאותו יום .ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותוולכן אמר 

 יפעלו ברי ות בראשית פעולותיהם ב עצמם כפי ה טבע המסוד ר והמוגבל  ,שביעי ו הלאה

  .בהם

ון הנברא ייוחס  שכמו שהפסד וגרע, ולא לבריות,והנה נתיחסה זאת הברכה ליום השבי עי

איוב . ('ארור יום אשר יולדתי בו') 'ירמיה כ( כמאמר הנביא ,בלשון הכתוב  ליום שנעשה בו

  .לה בוי כן ברכת הדבר תיוחס ליום שהתח',יאבד יום אולד בו') 'ג

 

 בעבור שבהכנסו נשלמה ,דש והבדיל לכבוד ולתפארת את יום השביעייוהי ה הקדוש שק

 יעשה אחר גמירתה ,כי כמו שהאדם בעשותו מלאכה יקרה .ונגמרה מלאכת שמים וארץ

 להורות על , כן אחר השלמת מלאכת שמים וארץ בא השבת המקודש,משתה ויום טוב

 , שענין ויברך אלהי ם הוא להוליד בדומה, הנה התבאר מזה.שלמות המלאכה וגמרתה

ויקדש ן שעני ,ויכל אלהים וזהו .דוגמת מה שנאמר בדגים ובאדם ויברך אותם אלהים
 כי הקדושה היא שהבדילו והפרישו  בקדושה , וישבות ביום השביעיהוא כנגדאותו 

 והמ נוחה והעונג  .ושלמות להוראתו על גמר המלאכה האלהית שנעשתה בששת הימים

  .בא על זה

 לפי שהי ום ההוא נתקדש להיותו מיוחד אליו .ויקדש מלשון קדושיןומה טוב דרשה שדרשו 

  .יתברך בקדושתו

 . 'ותרה בזה השאלה הדוה
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  ,'וכן הותרה השאלה הה
דש את הימים שפעל ועשה י ולא ק, שלא פעל דבר,שהיא למה ברך וקדש היום השביעי

 , כי הנה  היה ז ה לפי  שהשביעי מ ורה על גמר והשלמת מלאכת מעשה בראשית.בהם

רה על  ואין השבת אם כן מו,ולכן לא היתה שם מנוחה ועונג. וקודם לכן לא היתה נשלמת

 ועל ההוי ה הטבעית , שגמר בששת הימים,כי נורא הוא'  כי אם על מעשה ה,ההעדר

 . שהתחילה באותו יום

 

 ?עשיה ולשון בריאה לשון מדוע עירוב: שישיתהשאלה ה
 כי  הנה אמר .עשיה ופעם לשון בריאהלמה זה בפס וקי הפרשה  הזאת נאמר פעם לשון 

מכל מלאכתו אשר ברא אלהים אמר  ונ. מכל מלאכתו אשר עשה,מלאכתו אשר עשה
 כי כבר נשלמה העשי ה   , היא זרה מאוד לעשות גם אמרו בסוף הפסוק מלת .לעשות

 . לה המורה  על העתידוכ

 וכמו . כפל ועשה אותו בששי, אמר שכל מה שהיה לו לעשות בשביעיובבראשית רבה

 .  והוא זר מאוד, מורה על העברלעשות ותהיה אם כן מלת .י”רששכתב 

ם והוא כאלו אמר כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים " כתב שחסר מן" רמבוה

 . ואינו נכון. כלומר ששבת מלעשות עוד,לעשותמ

 

 ' ותשובה לשאלה
כנגד ההויה   ויקדש  ואמר , שאז התחילה כנגד ההויה  הטבעית,וי ברךומפני שאמר הכתוב 

כי   דסמיך ליה ויקדש על  ואמר, לכן ביאר הכתוב ונתן טעם על שניהם,האלהית שנגמרה
 כיון ש בו נגמרה מלאכת , שהיה  ראוי לקדשורצונו לומר ,בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא

 ובשאר , שביום הראשון נבראו התחלות יש מאין.היש מאין שנברא במעשה בראשית

 וכנגד הברכה אמר מלת .ם ונתחדשו אחר שלא היו בעול, נבראו הצורות יש מאיןםהימי

 למ ה שנתן לבריותיו  ביום  ה הוא ברכה  , שבר ך את היום השביעי לומררצונו ,לעשות

 כי נתן כח בשרשים אשר לעשותוהוא אמרו , מעליא להתמיד הויתם ב הולדת דומיהם

 . ברא לשיעשו כמותם

 

 ) ח" פרשה סבראשית רבה(יהושע ' וכבר שאלה מטרוניתא לר

 א מ ר ה  ו מש ם  .ים   ו הש י ב ה ב ש ש ה  י מ ? ב רא  ה ק דו ש  ב רו ך  ה וא  א ת  עו למ ו םבכ מ ה  ימ י 

  רצ ו נ ו  ל ו מר   שב ש שת   ה י מי ם  .   ש הי ה   מ זו ו ג  ז ו וג י ם.   ו הש י ב ה  ר ב י  י ה ו שע ? וא י לך   מ ה ו  ע ו ש ה

  .  ו מש ם ו א יל ך  ה ת מ יד ה  א ות ה   ה ה ו י ה.חד ש ה  בא רץ  דב ר י ם ש לא   ה יו   ק ודם  לכ ן '  בר א  ה

   . ו ה יא   הז ו גי ם  ל הז דו ו ג  ה פש ו ט ים  ב ה רכ ב ה  ו הח ו מר   ו הצ ו ר ה  ב ה ו י ה

 . והותרה בזה השאלה השישית
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 למה לא נאמר ביום השביעי הזה ויהי ערב ויהי בוקר : יתשביעהשאלה ה
 .כמו שנאמר בכל ששת ימים

 

 ' זתשובה לשאלה
 לכן לא , ולא מלאכה מיוחדת כמלאכות שאר הימי ם,ומפני שלא היה ביום השב יעי מעשה

 כי לא היה , כמו שנאמר בשאר ימי בראשית,ויהי  ערב ויהי בו קר יום שביעינאמר בו 

 והזמן על ,קר תעיד על הזמןות הערב והב ו ומרא.ם בענין המלאכההשביעי דומ ה לה

 .  לא היה ראוי לזכור הז מן המי וחד אל התנועה, אבל ביום המנוח ה.התנועה

 . תוהותרה בזה השאלה השביעי
 

 לא נאמר בו ערב , שבעבור שהיה ה שביעי דומה  לעולם הנשמות,והמקובלים אמרו

 . שך כללו לא ערב וח,לו אורו כי הוא  כ,קרווב

ואמר . עולם שכלו שבת וכמו שאמרו  ,ל קראו השכר הרוחני בשם שבת"עד שבדבריהם ז

 . מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת) א"ע' ג דף ג"ע(

 לפי שהוא רומז לשכר הנפשיי ,ומפני זה אמרו ששקולה מצות שבת כנגד כל המצוות

 . לםושהוא שכר המצוות כ

  :אמרו) א"פרשה י (בבראשית רבהו

 כ נס ת  י ש רא ל  ,  א מ ר  ל ה.  ל כל  נ ת ת ב ן  ז ו ג  ול י  ל א  נ תת  ב ן  זו ג ,ה " ה  שב ת  ל פנ י  ה ק באמ ר 

 א מר  ל הם  ה ו ו זכ ו רי ם ל א ו ת ו ד בר  שא מ רת י   ,   וכ י ו ן שע מד ו ע ל  הר  ס י נ י.ת ה י ה ב ת  זו ג ך

זכ ו ר  א ת  י ום   ')  'ח' ש מו ת  כ: (   הד א  ה ו א דכ ת יב . שכ נ ס ת  י שר אל  ת ה י ה  ב ת ז ו גך , לש ב ת

 .  'ה שב ת  ל ק דש ו 

 ועל השכל אשר ,ו לפרש המאמר הזה  על השכל הפועלוכבר חשבו  אנשים מבני עמנ

 . בכח

 . אבל כוונת השלמים ההם רחקה מהפיר ושים ההם וגם נפשי בחלה בם

 

 אלא ,ואחרים פירשו ששאר המצות שנצטוו בעשרת הדברות יש להם סמך עם השכל

 שלא הגיע הדעת האנושי ,דוש העולםי להיותו מורה  על ח,השבת שהשכל ימאנהו

 ושהיתה . שיעיד עליו ויאמתהו, שהוא השכל, ולי לא נתת בן זוג:על זה אמרה וש.לאמתו

 לפי שהם ראו המסות הגדולות האותות והמופתים   ,התשובה כנסת ישראל תהיה בת זוגך

 .  ומצות השבת מורה עליו,תת חידוש העולםי המעידים על אמ,אשר נעשו במצרים

 

 שכל יום ויום ,ש המאמר הזה אצלי יהיה פירו,האמנם כפי הדרך שבארתי מהמקובלים

 , אמנם השבת. כי הוא המזו וג אותם, והוא הנמצא שנברא בו,מימי בראשי ת היה לו בן זוג

 ולכן השיב ו   , היה מבל י שום זוג נברא מתיחס ומיוחד אליו,מפני שלא נברא בו שום דבר
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בעולם  או בשמירתו : כי הוא הנמצא המיוחד לשבת,יתברך כנסת ישראל תהיה בת זוגך

 , כי הנה ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ואם במנוחתו בו לעולם הבא שכלו שבת,הזה

לגויי  אלהינו' ולא נתתו ה וכמו שתקנו בתפלת השבת .ולכן הם בן זו ג לשבת המורה עליו

 . שרצו שלא צוה בשמירת השבת לזולת כמו שצוה לבני ישראל,הארצות
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 ]כד, ג–ד , פרק ב–הסדר השני של בריאת העולם והאדם [
 ). כד,ג-ד,ב( עד לשמור דרך עץ החיים...אלה תולדות השמים והארץ

  :נה חלקיםוהנה בפרשה הזאת הגדולה בכמותה וסודותיה שיערתי שמ
 . עד והשקה את כל פני האדמה'  בהקדמת תחלתו אלה תולדות השמים וגוהאחד הוא

אלהים את האדם עד ויהי האדם '  תחלתו וייצר ה,פור יצירת האדםי הוא בסוהחלק השני

 . לנפש חיה

 . לעבדה ולשמרה עד אלהים' ויטע הפור הגן ונהרותיו תחלתו י הוא בסהשלישיוהחלק 

. מות תמותעד אלהים ' ויצו ה תחלתו ,פור מה מצוה השם לאדםיהוא בס הרביעיוהחלק 

טוב אלהים לא ' ויאמר ה תחלתו , הוא ביצי רת האשה וזווגה עם אדםהחמישיוהחלק 

  . והיו לבשר אחד עדהיות האדם

 .הנחש השיאני ואוכל עד  והנחש היה ערום תחלתו,הוא בחטא אדםוהחלק הששי 

אלהים אל הנחש ' ויאמר ה תחלתו ,הוא בעונש אדם והאשה וקללותיה םהשביעי  והחלק

 . כתנות עור וילבישםעד 

לשמור עד ד ממנו האדם היה כאח תחלתו מן ,רוש האדם מגן עדןי הוא מגהשמיניוהחלק 

  .את דרך עץ החיים

 

כ " אח, הזאת וחלקיהר שהוהנני מעיר הספקות וה שאלות אשר שערתי בכל פסוקי הפ

 :נבקש דרך או דרכים נאותים וראויים לתשובתם עם פירושי הפסוק י ם

 

 הגדולה והחמורה הזאת כפי פשוטי   האלה הם מועדי הספקות אשר ראיתי ושערתי בפרש

שרגים ויותר '  עם היות שרבות מהן השתרגו לשנים או ג,שאלותב " וה ם מ.הכתובים

 .ם סיני בקדש"ב' ה וסימן השאלות הכוללת הנזכרות פה .מהם

 

 אקומה נא ואסובבה בע יוני ואבקשה  בינה דרך ,ואחרי ההערו ת האלה המקיצות נרדמים

ור ולא  ולא ישאר ערע,לםושוב פסוקי ה באופן י ותרו השאלות כי  וי,או דרכים כפי הפרשה

 ולא תטה תורה , ויה יה  זה  באופן לא יח לוק השכל על הדת.תמימה' ספק בדברי  תורת ה

 . אין בהם נפתל ועקש''כי ישרים דרכי ה' ,מהמושכל האמתי

 

 ? אירוע ממשי או משל-סיפור בריאת אדם והנחש : הרחבה בחלק שני
 

  :האלה הנני בא אליך לפרש הפרשה הזאת בשני הדרכים ,ואחרי הקדמת כל זה

 ה נגלה באופן  מתישב ישר שלא יחלוק דבר מפשו טו על ענין כפי הפשט הראשונה

  .המושכל ועל פי דרכו אשיב ואתיר הספקות אשר העירותי כולם
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 על דרך המדע הנסתר באופן הי ותר מתישב אל המושכל ומרוחק ואחר זה אפרש אותה

 .   מן הספקות שאוכל בעזרת החונן לאדם דעת

 

 ]תשובותשאלות ו: בדרך הפשט גן עדןסיפור אדם ב[
 

 . )ז-ה, ב ( עד ויהי האדם לנפש חיה...וכל שיח השדה

 היא להודיע שברא אלהים את האדם בצלמו , הגדולה הזאתרשההכוונה ה כוללת בפ

'  אליו יתת ולהדמו, כדי שישתדל להשלים את נפשו בהכרת בוראו והשגת מעשיו,השכלי

  .בחכמתו

 והמציא גם כן לתקון .ד אל הצורה אשר היא צלם אלהיו מאהדמכי שלמות הצלם הוא שי

 וממימי , ממאכל ומשתה מפירות עצי הגן אשר נטע,חייו כל הדב רים ההכרחיי ם לקיומו

 אבל . ולא למלאכה אנושית, וכל זה במציאות  טבעי בלתי נצטרך ליגיעה ועמל.נהרותיו

טריד נפשו בבקשת צרכי גופו אלא  כדי שלא י,ומצאים תמיד אצלוננים כשיהיו כל צרכיו מו

 ושמפני זה צוה אותו שיסתפק בדברים הטבעיים  .בהשלמת נפשו אשר בעבורה נברא

 ולא ימשך אחר המותרות המצטרכות לעסקי המלאכות ולדברים ,אשר המציא לצרכו

 באופן שלא יטה שכלו אל התיקון הג ופני שהוא הפך  השלמות הנפשי שהוא , המפורסמים

  .כל את ידיוי ש,כל זה אדם מדעתו ובחירתו הרעה הלך חשכיםושעם . התכלית

 

  : שלא הביאו אליו הדברים שהם מביאים לחטא שהם ששה,והודיע עם זה 

 .  גאה וגאון מכבוד משפ חתו כמו שקרה לבני האלהים בלקחם מבנות האדם'הא

ככר ולוט ישב בערי ה' לרוע מקום מושבו כי יש מקומות מוכנים לחטא כמו שאמר 'והב

 ששכם היה מקום  ל"רזוכן א.  שספר בגנותו שבחר לדור באותו מקום',ויאהל עד סדום

 . מוכן לפורענו ת

לא יבוזו לגנב כי יגנוב  ') 'משלי ו( כמאמר שלמה , שפעמים יחטא האדם להכרח חיותו'הג

 . 'למלא נפשו כי ירעב

ו שאמר  כמ, לפי שלא ראה ולא הרגיש בימיו העדרה, שיחטא מהתמדת הטובה'והד

 . 'שמנת עבית כשית ויטוש אלוה עשהו'

 וכמ אמר הנביא , שלא ידע האסור והמותר, שיהיה  סיבת החטא סכל והעדר ידיעה'והה

 . 'בנים סכלים המה') ב"ד כ"ירמיה י(

) ד"ג י"דברים י( וכמו שאמר , חכם להרע שמסיתו לחטא,שיחטא מפני מסית ומדיח' והו

 . 'ת יושבי עירםיצאו אנשים בני בליעל וידיחו א'
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בות האלה י שלא היו לאדם הראשון אחת מכל הס,רשהוהנה זכר הכתוב בזאת הפ

  . ולכן היה ראוי לעונש יותר גדול על חטאו.לם נמצאו בו הפך זהו כי כ,להביאו לחטא

 . זהו כללות כוו נת הפרשה הזאת

 

 . בות האלהיואבאר עתה חלקיה אחת לאחת וארשום על הס
 

 . וק וכל שיח השדה טרם יהיה בארץבפס: 'השאלה הב
 כי למה  זה הוצרך ה קדוש ברוך הוא להודיע מה שלא היה בעולם מהשיח והעשב ,והוא

 והי ה די שיאמר שאחר שהמטיר השם על הארץ הצמיח חציר  ,קודם שהמטיר השם

 אין ספק , אבל הודעת מה שלא היה קודם מציאות הדבר.לבהמה ועשב לעבודת האדם

 ולא מצינו שאמר הכתוב כן בה וי ת דבר אחר להיות לכל ,עדר מאותו דבר כי אם ה,שאינו

 .בותיו שמהן נמשךידבר ס

 

 תשובה לשאלה ב
 , עפר מן האדמה, דל ושפלה ושהי,הנה זכר הכ תוב בראשונה מדרגת אדם בבנין גופ ו

רשים ו וכדי להודיעו שני הש. ומעלת גן עדן המקום אשר הושם בו.נטבל במי ה מטר

אמרו הוציאה הארץ עשב עץ עושה  מוב '  בדבר השלישי שעם היות שביום ה אמר ,האלה

 שהנה אותם הדשאים והעצים אחר תולדותם לא הולידו בדומה ולא צמחו ,פרי למיניהם

 והלאה שישי אבל מהיום ה. כמו שביארתי למעלה,בארץ מעצמם כל ששת ימי בראשית

 .ד דומהו  מעצמו ולהולי,התחילה ההו יה הטבעית לפעול כל דבר כפי טבעו

 

 שלא נאמר זה על הדשאים 'וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וגוועל זה נאמר כאן 

ר ח כי אם על הצמיחה וה הולדה שעשו מעצמם ומטבעם א,שלישישהוציאה הארץ ביום ה

 וטרם יצמח בארץ מעצמו , וכאלו אמר כל עשב השדה טרם יהיה  בארץ מעצמו.הששי

 והמטר .אלהים על הארץ' שלא המטיר ה לפי ,מעצמםין צו מחים י שלא היו עד,מטבעו

רצונו  - וגם כן בעבור שאדם אין , הנה מפני זה.היה הכרח ב הוית הצמחי ם כפי הטבע

 כלומר  ,ירצה הקדוש ברוך הוא לעבוד את האדמה -ין בעולם ילומר שלא נברא אדם עד

ת חומר מוכן  וגם כן להיו,לעשות ממנה חומר ראוי לתולדות הדשאים והצמחים מעצמם

 .  ומפני זה העלה אד מן הארץ והשקה את כל פני האדמה.לגוף האדם

 

 ואז , אז הוציאו הצמ חים דומיהם  מעצמם בדרך טבעי,וכאשר ירד הגשם על העפר ולחלחו

סה ועשה מאותו עפר מעורב עם המטר כדמות טיט ציור ילש הקדוש ברוך הוא את הע

 .אלהים את האדם עפר מן האדמה' וייצר ה אמרו  והוא.לםוהאדם וידיו ורגליו ואיבריו כ
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 מלשון ויצר אותו בחרט וגם ,אר אבריווינו ותי כי אם שהתקין בנ, שבראווייצרשאין פירוש 

 .כן ברדת המטר על העפר הצמיח השם עצי הגן

 פרשת בראשית רבה( אמרו  , הפסוק ים  האלו על זה האופןב בראשית רבהוכבר ה בינו  

 ) ג"י

א ל ה י ם  מ ן  '    ול ה לן   אי ת מר   ו יצ מח   ה, ש יח   הש דה   טרם   י ה י ה  ב אר ץהכ א  א י תמ ר   וכ ל  

 .   ו הכ א  ל יש ו בו   של   עו לם , ל ה ל ן  ל גן  עד ן : חנ י נ א'   א מ ר  ר. ה אד מ ה

 כיון ב ו הוי ה טבעית שהיא ישובו של , שפסוק וכל שיח השדה טרם יהי ה בארץ,רצונו

  . שהוא מההוי ה האלהית, הוא לענין גן עדן, אבל פסוק ויצמח.עולם

 שהוא ,זה למה ה וצרך הכתוב  להודיע שלא היה שיח וצמ ח קודם המטרהנה התבאר מ

כ כל " הנה אח, הוציאה הארץ צמחיה במאמר השםשלישיללמדנו שעם היות שביום ה

  .ששת הימים לא הולידה ולא הצמיחה הארץ לטבעה להעדר המטר

  .שניהוהותרה בזה השאלה ה
 

   ?מה נברא ביום השלישי: ’השאלה הג
 בהולדת  שלישיר הכתוב הז ה שבמעשה בראשית לא נגמרה מלאכת היום ה איך יאמ,היא

 בבראשית רבה וכאמרם . לפי שלא היה שם מטר ולא אדם לעבוד את האדמה,הצמחים

 רצונו לומר צורך המטר , כי הנה זה. ולא יצאו עד שהמטיר,שעמדו הדשאים על פני קרקע

 אין ספק ,ת האלהי,שונה אבל בהויה הרא. יצדק בהויה אשר בטבע,בהו ית הצמחים

 , כמו שמבלי זכר  ונקבה והנחת הבצים נתהוו הדגים,שמבלי מטר ואדם צמחו הדשאים

 .שיי ובעלי חיים בש,שיי והעוף בחמ 

 כי המטר  , ואין הדבר כן. בהכרח המטר,כל שכן שיזכור בהכרח הו יית הדשאים האדם

מה אינו הכרחי אבל האדם לעבוד את האד. ת  בהו יתה הטב עיתיהוא באמת סיבה עצמ

 .  והחוש מעיד עליו, כי גם בלתו יתהוו הדשאים,בהויתה הט ב עית

וה נה הכתוב   . שלישיועוד שאיך אמר שהיה ה מטר והאדם שנזכר כאן ממלאכת היום ה

אלהים ' כי לא המטיר ה שנאמר , המטר והאדם:ם קדמו לדשאיםהזה מעיד ששני דברי
 והוא  ,שלישים גם כן ממלאכת היום ה ויתחייב אם כן שי היה האד.על הארץ ואדם אין

 . גם שהיה ראוי שיכתוב הכתוב הז ה למעלה ביום ה שלישי.שי נבראי כי בש.שקר מבואר

 

 שלישיתוגם כן הותרה השאלה ה
 , ב יום הה ואשלישיבמה שאמרתי שלא בא הכתוב ללמד שלא עשה מלאכת היום ה

 מבלי מטר  שלישיום הושעמדו הדשאים על פי הקרקע ולא יצאו עד שהמטיר כי הנה בי

 .יצאו הדשאים והצמחים מהארץ במאמר השם
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  .ואיד יעלה מן הארץבאמרו : 'השאלה הד
 למה ,ין אדם לעבוד את האדמה לא המטיר השםי כי אם היה שבעבור  שלא היה עד,והוא

 עד שמפני זה פירש . כי הי ה אם כן פועל ב טל,זה יעלה הא ד להשקות את פני האדמה

 רצונו . ואיד יעלה מן הארץ ולא אד יעלה,ע"ראבפר ממנו הי כפי מה שס,הגאון רב סעדיה

 ואין אד עולה מן , כאלו אמר ואדם אין, מושך עצמו ואחר עמו,ואדם איןלומר שאמרו 

  . אבל פשט הכתוב אינו סובלו.הארץ

 כי לא ביאר מה היה טרם יהיה  ה דשא בשדה .ויקשה הכתו ב הזה גם כן שאין לו משפט

 . העשבוטרם יצמח 

 אונקלוס וכאלו נסמך ל.ין לא היהי שענינו עד, וביאר.קודם מלשון טרםש פירש מלת "ור

 . שתרגם מלת טרם עד לא

טרם ישכבו ואנשי ' תרגם כל טרם שבתורה עד לא אונקלוס כי הנה ,אבל אין הדבר כן

  כי ה קודם לדבר,לם אצלו הם לשון קדימהו וכ',והנה  רבקה יוצא ת' 'טרם אכלה' 'העיר

 הנה אם כן טרם יהיה   . וכל טרם שיתרגם כן הוא סמוך משפט שאחריו.נמצא קודם המצאו

 ומהו אם כן . ואצל האמת ענינו לשון קודם לדבר אחר,אונקלוס טרם יצמח אצל - בארץ

 ? בפסוק הז ה הסמוך והנמ שך לקודם ההוא

 

 תשובה לש א לה ד 
  כי אם על רב המורהה כמו שחשב ,וכל שיח השדה טרם יהיה בארץולא נאמר על זה 

 שזה לא היה  ,הולדת הארץ הדשאים הצמחים והדשאים מעצמם ומטבעם בהוי ה הטבעית

 כי אם ,אינו לענין צורך צמיחות הדשאים ,ואדם אין ושאמרו .אלא אחר שירד המטר

 האדם ת ויציר, צמיחת הארץ בהויתה  הטבעית,להודיע שני הדברים שהוצרכו למטר

  .גופו והו ית

 הוא להודיע שכאשר ,ואיד יעלה מן הארץ לפי שאמרו ,רביעיתהשאלה הוהותרה בזה 
 ושם , העלה אדים מלמטה למעלה בחלקי האויר,רצה הקדוש ברוך הוא לתת מטר

 . נקרשו ויהי הגשם על הארץ
 

 . אלהים את האדם עפר מן האדמה' באמרו וייצר ה: 'השאלה הה
  : פניםשתיויקשה זה מ 

 ולא היה מי ,ואדם אין' , כתבי”רש ו? אצל יצירת הדשאים מה ענין יצירת האדם-חד הא

 כי הנה  , אבל זה דרך דרש הוא.' עד שבא אדם והתפלל עליה,שיכיר בטו בתן של גשמים

 ולמה אם כן ,שאר הדברים הטבעיים אשר ברא אלהים לא הוצרך אדם להתפלל עליהם

 . יתעכב המטר עד שיתפלל אדם עליו
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 קראו  ל"חז ו?פורוי ולמה נשנה כאן ס,ו כבר נזכרה למעלהשיצירת האדם ובריאת -ושנית 

ומי יתן . פור הז ה יצירה שניתי והס,פור בריאתו שנזכרה ביו ם הששי בריאה ראשונהיס

  ? ואם היו  לאדם שתי יצירות,ידעתי מדוע היה ה הכפל הזה

 שנזכרה ב ריאת אדם ביום הששי   ,יו סי הגלילי כתב' ובבריתא של רבי אליעזר בנו של ר

ין תשאר השאלה  י אבל עד.לםו והוא דעת המפרשים כ. וכאן נזכרה בדרך פרט,דרך כלל

 אף כי לא . והיה די באחד מהם,ולמה הוצרך הכתוב לספר בריאתו דרך כלל ודרך פרט

 .מצאנו כזה בבריאת שאר הדברים לזכרו דרך כלל ואחר כך דרך פרט

 

 תשובה לשאלה ה
 ותהי ה גזרת הכתוב באמרו  ,וא לשון  קדימההטרם  ושמלת , וידענו שכן מ שפט הכתוב

 וכל שיח השדה והעשב טרם יהיה  צונו לומר ר,' וגו ואד יעלה מן הארץ,לעבוד את האדמה

 הנה בזאת הסיבה .אלהים על הארץ'  מפני שלא המטיר ה,ויצמח מהארץ מעצמה

ד  לכן כדי לעבו, וגם כן שאדם אין שלא היה עדין נברא,שהארץ בטבעה זרועיה תצמיח

 יצירת : הדבריםשני ואז נעשו .'שתעלה אד מן הארץ והשקה וגו' את האדמה רצה ית

 . שהוא מעשה הצמח,האדם ונטיעת הגן בעדן

 כי מ לת לעבוד .ה" כי אם להקב, אינו שב לאדם,לעבוד האדמהולפירוש זה  י היה אמרו 

 .עובדא – וכן תרגום של מעשה .'יכיר מעבדיה ם') ה"ד כ"איוב ל(היא לשון מעשה כמו 

 לענין ב ריאתו של י”רש וכן כתב  . העלה את האדים,כאלו אמר לעשות וללוש את האדמה

  :אדם

   , הע ל ה  ת ה ום   ו ה ש ק ה  ל שר ו ת  א ת   העפ ר  ו ל בר א  אדם 

   .כגב ל  ז ה  ש נ ו ת ן  מ ים   בעפ ר  ל לו ש  א ת   הע ס ה 

 .    ו אחר  כ ך  ו י צר ,אף  כא ן  ו ה ש ק ה 

 

ה ענינו אצל  ומ, שהיא למה חזר כאן לספר יצירת אדם,חמישיתוהותרה השאלה ה
 שהנה היה זה להודיע התכליות שבעבורה יצא המטר ראשונה שהיה ,יצירת הדשאים

 .סה לבנין גוף האדם ולהצמיח הגן בעדןיללוש הע
 

  .באמרו ויפח באפיו נשמת חיים: 'השאלה הו
 למה זה לא אמר שנברא בצלם אלהים  ,והוא שאחרי שזכר הכתוב כאן יצירת האדם

וי ברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אותו זכר 'לה  כמו  שאמר למע,ודמותו

   '?ונקבה

פור יצירתו  י אבל כאן בס.בדמות אלהים עשה אותוספר תולדות אדם וכן בפסוק ה זה 

 וצורתו נשמת חיים ככל , כי אם שהיה גופו עפר  מן האדמה, לא זכר בו יתרון ומעלה,זאת

 . יתר הבעלי חיים המרגישי ם שהם שוים בזה
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 ובה לשאלה ותש
 ואז נוצר גוף  , עלה אד מן הארץ וה שקה את כל פני האדמהשי שיויצא לנו מזה שביום ה

 , נעשו ביום הששי, כי בעבור שהיו הדברים האלה מרצונו הפשוט. ונטע השם הגן,האדם

'  ויטע ה,אלהים'  וייצר ה: ו לכן נתיחסו אל האלהים,ן ה הו י ה הטבעיתישלא התחילה עדי
  .אלהים
צרך המטר ליצירת גוף האדם ולצמחי הגן בהיותם נבראים בששי בכלל ההויה  הנה הו

 .  ושלא היה מהוי ה  טבעית שנצרכה אל המטר,האלהית

 

 ולא גם ,ולא הוצרך גם כן לצייר גופי הבעלי חיי ם שנבראו ביום ההוא קוד ם ירידת המטר

ו לפי   הסיבה ב זה  כולההנה הית. כן לצמחים ולאילנות שנעשו בשלישי מבלי מטר

ח ולה מכו לא רצה הקדוש ברוך הוא שתהיה הו יתם כ,שלמעלת גוף האדם וליוקר הגן

 אלא שיתחברו בי צירת גוף . וכבעלי חיים שנעשו בששי,שלישי כדשאים שיצאו ב,הארץ

 לכן לא נעשו שני הגשמים . למטר השמים ישתו מים,ח עליוןוח הארץ וכוהאדם והגן כ

 ונתחבר הכח עליון עם , עד שירד הגשם על הארץ,גן האדם וה,המורכב ים היקרים האלה

 כי אם מפני הבדלם , ולא היתה אם כן ירידת המטר אליהם להיות הויה טבעית.התחתון

  .במעלה ושלמות

 לפי שראה הכתוב לזכור , כי אם במקום הזה,והנה לא נזכר כל זה בפרשת היום הששי

 ולכן בא הכל בפרשה ,ך ממנוענין הגן ועצי ו סמוך ומתי חס לחטא אדם וענשו שנמש

  .הזאת

 

 ולכן אמר שלא היו  , שרצה הכתוב לספר מעלת הגן,ואפשר לפרש גם כן בפסוקים האלה

 בעבור שהי ה  חסר מהם החומר שהוא ,תעדין דשא ועשב וצמחים בארץ בהוית ם הטבעי

והיה גם כן חסר האומן הצריך לגן .  שהוא מזון הצומח בטבע , עם העפרבהמים המתער

 , כי העלה אד מן הארץ, ולכן תקן השם שניהם אם להמטיר המטר.ות עובד אדמתולהי

 כדי שבטבעו , שיצרו ממנהאלהים את האדם עפר מן האדמה' ויצר ה ,ואם לענין האומן

 . והוא אמרו לעבוד את האדמה שחוזר כפ י  זה לאדם.יחמול וירחם  עליהם וישתדל לעבדה

יע שלא היה ראוי לאדם להתגאות לכבוד  להוד,והכלל היוצא מהפסוקים האלה הוא

 ולא היתה לו אם כן הסיבה  , כי האל יתברך יצרו עפר מן האדמה,משפחתו ובית אביו

 , ולזה לא אמר הכתוב כאן שיצרו בצלם אלהים ובדמותו.הראשונה מהסיבות המחט יאות

ו  מדרגתו כפי גופת כי אם להודיע פחיתו,כי לא היתה כוונת הכתוב  הזה לספר בשבחו

 .וחומרו

 ע"ראב כי כמו שכתב ה. הוא רמז לצורתו האנושיתםויפח באפיו נשמת חייואמנם אמרו 

 , בנושאחת אה ולהיות, שם נשמה לא נאמר כי אם על נשמת האדם השכלית,בפרשה נח
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 כמו , הצמי חה שהיא חיות מה: שתכלול כל מיני החיים,נשמת חיים קראה ,תחוורבת בכ

 . וההשכ לה שהוא החיים הנצחיים;קרא גם כן חיות וההרגש שי;שזכר הפילוס וף

 רמז לנפש הכוללת נשמת חייםוהיה א ם כן .   בשתוף שם חייםהרב המורהוכמו שביאר  

 .לםוהכחות כ

 .שישיתוהותרה בזה השאלה ה
 

  .ויהי האדם לנפש חיהבאמרו : 'השאלה הז
 . לו בזה עליהם ומה היתרון שנתן , אף בהמה וחי ה נקראים נפש חיה,י”רשכי כמו שכתב  

 מפני שנתחדש בה דעת ,לםו שנשמתו של אדם חיתה מכ,י”רשאמנם מה שתקן בו 

 ואין הנפש האנושית יותר חיה , כי אין שלמות הנפשות בפחות ויתר. אינו מספיק,בוריוד

 .  אבל הן נבדלות באמת בעצם ובמין.מסוג החיות

 ומדרגה  , באמת יתרון מעט והוא. שהלך האדם מיד כחיות ולא כתינוקות, פיר שע"ראבוה

 . שפלה לאדם שידמה למהי רות תנועתו לבעלי חיים

  .לרוח ממללא - תרגם לנפש חיה אונקלוסו

  . נפש חיה שתהיה חיה תמיד נצחית בלתי מיתה לא נפסדת,ן"ר מבוכן פירשו ה

 .אבל כל זה איננו שווה לי אחר שהכתוב קרא לכל בעלי חיים נפש חיה

 

  זתשובה לשאלה
 שחיי האדם בהם חיים בהמי י ם נמשכים ,לוסוףי כמו שאמר הפ נשמת חיים לפרשואפשר

 ואם . ומהם חיים  מדיניים נמשכים אחרי השכל המעשי המנהיג,תאחרי התאוות החומריו

 .  והם נמשכים אחרי השכל העיוני כבני ה אלהים,חיים אלהיים

 

 .יים האלהוכאלו אמר הכתוב נפח האלהים באדם נפש בחיריית על כל מיני הח

 

 :  אמר. פירש בכתוב הזה  פירוש צח מאוד ונכוןרבי שמעון בן יוחאיאמנם השלם 

  ,ה   י ה יב   ב יה   נ שמ ת א  ק ד יש א  ל א חזא   י ת יה   בע למ א "   דה א   קב. תא   חז י  מ ה  ד עבד  ב ר  נ ש

 ע ל ה  ת וצ א  ה אר ץ  נ פש   ר  דא ית מ ,וא י ה ו  א י ת קדר  בח ו ב תי ה   וא י ת הפ ך  ה וא   נפ שא  דב עי רא 

 .    עד  כא ן .חי ה 

 שהוא משל להכנסת ,ומר לפרש שהאל יתברך נפח באפיו של אדםולפי דעתו זה נכון ל

רוצה לומר נשמה מטבע השכלים הנבדלים שהם חיים  ,נשמת חייםהנשמה בקרבו 

כ הוא ברשעתו לא " ואעפ. כאלו אמר נשמה מטבע החיים  הרוחניים.וקיימ ים באי שיהם

בעלי חיים  אבל עשה עצמו כאחד ה,רצה לנטות אחריה ולעשות כמעשה הרוחניים ההם

ויהי  והוא אמרו .מרוו שהוא נמשך אחריהם כפי ח',נפש חיה' שקראם הכתוב ,הבהמ יים
אדם ביקר בל ילין ') א"ט כ"תהלים מ( והי א על דרך ,והיא הבהמ ות ,האדם לנפש חיה
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אמרתי אני בלבי על דברת בני  ') ו"י' קהלת ג( ועל זה אמר שלמה .'נמשל כבהמות נדמו

 .'ראות שהם בהמה המה לה ם ול,האדם לברם האלהים

 . שביעיתוהותרה בזה השאלה ה
 

  בענין הגן : 'השאלה הח
  :והיא כי לא ימלט הדבר מחלוקה

 כמו שאמר ,שלישי  ממלאכת היום ה,אם שנאמר שהיה מטע הגן וצמיחתו בימי בראשי ת

ויקשה למה לא נזכר ענינו במלאכת . אליעזר גם כן' ופרקי ר) ו"פרשה ט (בבראשית רבה

 כבר נטע ,אלהים ויצמח' ויטע ה כי אף שנפרש . ונזכר כאן אחרי פרשת ויכלו ,שלישים יו

ין תשאר השאלה למה לא נזכר כל דבר במקומו  בסדר ראוי י עד,ע"ראבוכבר צמח כדרך ה

  . ולא נצטרך לסרס הפסוקים,והגון

'  ויצמח ה,אלהים' ויטע ה ויקשה לזה אמרו ,או שנאמר שאחרי ששת ימים עשה הגן
 והארץ עשתה מעצמה , כי אחרי ששת ימי בראשית שבתה המלאכה האלהיתאלהים

 , ולכן לא היה ראוי ליחס הכתוב הנטיעה והצ מיחה הזאת אליו יתברך.והולידה ו הצמיחה

 .כאלו היתה מכלל הבריאה הראשונה שנתיחסה אליו שיהיה כפ י רצונו

 

  חתשובה לשאלה

  )יז-ח, ב (מנו מות תמותכי ביום אכלך מ...אלהים גן בעדן' ויטע ה
 שהוא רוע המקום ,עתה יספר הכתוב כי לא היה לאדם גם כן הסיבה השנית לחטא

  .שדר בו
 עליו ה ושמו מור, שהוא מחוז ידוע ונכבד, כי האל יתברך נטע גן בעדן,אבל היה בה פך

 . עדן

 .  שנטע אותו לצד מזרחע"ראב כתב ה,מקדםואמנם אמרו 

 נברא בתחילת , כי היה העדן מחוז בארץ. מלקדמין,אונקלוסם ויותר נכון הוא מה שתרג

ואין .  ועתה ביום הששי נטע השם שם ברצונו הפשוט את הגן,הבריאה בש אר חלקי הארץ

אלא שכל הגן ועציו היו נצר . הכוונה בנטי עה שהביא האילנות ממקום אחר ונטעם שמה

הגן להיותו מכל ל הבריאה  לכן נתיחסו לאל יתברך עניני ,מטעיו מעשה  ידיו להתפאר

 . כשאר הדברים שנעשו בששי,הראשונה

 . שמיניתוהותרה השאלה ה
 

 אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה'  ויצמח ה:'השאלה הט
אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך '  ויצמח הבאמרו

הצמיח השם ועץ החיים ועץ  כרון כל העצים שיכי הנה אחרי ז .הגן ועץ הדעת טוב ורע



 
 ב ראשי ת  אבר בנאל  לפרשת קיצור    tanach/il-he/il.ac.daat.www://http    לימודי יה דות ורוח את ר - דעת 

 

 

109

109

 לא שיאמר על .לם היו שמ הו כיו ן שכבתוך הגןלם היה ראוי ש י אמר ו על כ,הדעת בכללם

 .עץ החיים לבד שהוא בתוך הגן

 אלא שהאשה . לא ידענו אם היה בתוך הגן אם לא,ועץ הדעת טוב ורע שנזכר אחריו
גם כן היה עץ  מורה שבתוך הגן , הגןבתוך ומפני העץ אשר ,בדברה לנח ש אמרה

 ואמרו בלבד על עץ , על שניהם יחדבתוך הגן ולכן יקשה למה לא אמר הכתוב .הדעת
 .החיים

 

  טתשובה לשאלה
 ששם שווי הימ ים והלילות ,שוה]מ[ שהיה הגן  תחת הקו ה, הואיםודעתם של הראשונ

 . והתנועות העליונות

 אשר לא חכמי יון וגם , בעלי הסודות והצורה  הו דו במציאותוע"ראב ו ההרב  ה מורהוהנה 

  . ן"רמבמבני ישראל המה אומרים  בענינו כמו שכתב ה

 

  : הודיענו הכתוב שני דבריםוישם שם את האדם אשר יצרובאמרו 

 ואחר שנברא שמו הקדוש ברוך הוא , שלא נברא אדם בגן עדן כי אם חוץ ממנוהאחד

 . שם

 הנה ראשונה ,שביארתי כמו , שעם היות שהאדם והגן שניהם נוצרו ביום הששיוהשני

' וייצר ה ומפני זה אמר הכתוב ראשונה .כ נוצר הגן אשר הושם שם"נוצר האדם ואח
  .אלהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר' ויטע הכ "ואח ,אלהים את האדם

 .' והאדם וכו,ולא כדברי המפרשים שאמרו שהגן נוצר בשלישי

 

אלהים מן האדמה כ ל עץ נחמד למראה וטוב  ' מ ח הויצ' באמרו ,והודיע ה כתו ב שלמות הגן 

 . '' וכו,למאכל ועץ החיים בתוך הגן

 שהיא הסיבה  ,ומזה למדנו שלא חטא אדם ברעב ובצמא ובחוסר כל למלא נפשו כי ירעב

 בהצמיחו  ,פק לו כל צרכיו בתוך הגןיכי הנה האל יתברך ס. השלישית המביאה לחטא

 כשושנים ושאר הפרחים ,אם לראיה. ים לאדםשמה כל מיני העצים המו עילים והמהנ 

 כתרופות ,ואם לשמירת הבריאות והסרת החולי.  להיותם מזון נאות,ואם לאכילה. היפים

  . שהכל היה בגן, אשר בהםתכפי האיכי ות והסגולו

 כלומר , שהוא פירוש הנטיעה האמורה למעלה,אלהים מן האדמה' ויצמח הועל זה אמר 

.  אבל מן האדמה ההי א הצמיחם, ממקום אחר לנטוע אותם שםשלא הביא אותם האילנות

 ושאר , ממנו ירוק, ממנו אדום, ממנו  לבן: רוצה לומר כפי  יופי וכל עץ נחמד למראה

 והיא  ,רצונו לומר ערב לחיך ומועיל להזנה ,כל עץ טוב למאכל והיה שם גם כן .תהמראו

 . ירה ב סורהגם כן שם עץ החיים לענין התרופות לשמור הבריאות  ולהחז
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 ועץ החי ים . אלא לכל עץ נחמד למראה וטוב למאכל,אינו בלבד ,בתוך הגןואמרו אחר זה 

 כי , לא יצטרך אדם לצאת משם לבקש דבר מהצריכים אליו חוץ לגן,שהיה כולו ב תוך הגן

 לפי שהוא הי ה ,זו ר לעץ החיים בלבדחואפשר לומר כי ב תוך הגן י. הכל היה  ב תוכו

 .  לפי שאין החיים אלא בשווי וב מצוע מהאיכיו ת.אונקלוסשתרגמו  כמו ,באמצע הגן

 אם לפי שלא היה , עם היותו שם, לא אמר שהיה בתוך הגן,עץ הדעת טוב ורעואמנם 

 כי הוא  היה מט בע קצה ההפלגה , אבל היה בסו פ ו או קרוב לקצהו,באמצעיתו כעץ החיים

ת כל הדברים הטובים  והצריכים   בהי ו,ואם לפי שהכתוב בא לספר מעלת הגן. לא מהמצוע

 . נמצאים בתוכו

  . ולכן לא נאמר בו בתוך הגן, לגן היותו בתוכותאבל עץ הדעת לא היה שלמו

  .תשיעיתוהותרה השאלה ה
 

  .בענין הנהרות: 'השאלה הי
 כמו  שאמר הוא , הגיד הארץ שהיה  סובב,והוא שאתה תראה שבפישון שזכר ראשונה

 .' באמרו אשר שם הזהב וכ ו,והדברים שימצאו שמה ,הסובב את כל ארץ החוילה

 כמו   , זכר הארץ לבד שיסובבו,חדקלשהוא  והשלישי ,גיחון והוא נהר השניאמנם ב

 אבל לא זכר הדברים . הוא ההולך קדמת אשור,הוא הסובב את כל ארץ כוששאמר 

 . שימצאו שם

 אבל אמר בלבד , ולא ה דברים שימצאו בו, לא זכר הארץ שיסבוב,רביעיאמנם בנהר ה

 .והנהר הרביעי הוא פרת
 

  יתשובה לשאלה
 סיפר   ,ולפי שכמו שיצטרך האדם למאכל יצטרך גם כן למשקה המים  להעברת המזון

 והיה   , נהר יוצא מעדן כי היה.הכתוב שגם בזה ספק הק דוש ברוך הוא צרכו של אדם בגן

שם יפרד והיה שמ , והיה הנה ר ההוא גם כן גדול ועצום,עובר בתוך הגן להשקותו
 . ' ופשו פרשיו' מלשון  , שנקרא כן לרבוי מימיושם האחד פישון .ם ראשיהלארבע

 .  שהוא נילוסי”רשוכתב 

 ואמרו שחוילה הוא מחוז , וקוראין לפישון גאנקי, אמרו שאינו כןוחכמי האומו ת

  וא מרו גם כן. ובתוך  החול שלו ימ צא הזהב, ושגאנקי סובב את כל ארץ הודו,ה"באינדיא

 ושהוא רחב מאוד  ושבצד היותר חד , ויכנס בים,שהנהר הזה מתחלק לעשרה נהרות

 .  מהמים הוא  שמונה מילין

 

 עם ספינה אחת לראות ענין  חד מהם שכורש מלך פרס שלח פרש אאמרו הקדמוניםועוד 

 . ם נהרות" ו היה נחלק לת,הנהר הזה
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 ובב את כל ארץ כושהס והוא , אמרו שהוא נילוס הגדול מכל נהרות העולםוגיחון

. כ שיעלה וישקה את כל ארץ מצרים" יגדל כ,ל סרטן"וכאשר יכנס השמש במז. ומצרים

 ושהעקרות שתשתנה מהן ,ואמרו שמי הנהר ההוא מטבעם להפרות הנשים מאוד

 . תלדנה

 כי כן מימיו רצים ,שהוא שם לחיה אחת מהירת המרוצה מאוד . י" קורין תיגרוחדקל

 והוא .קל בתנועתו- חד:וצה לומר ר,ן נקרא שמו בלשוננו חדקל ולכ.במרוצה עצומה

 . א והשיריאה"הסובב את כל ארץ ארמיניי

 לפי שהוא עובר בתוך העיר והולך , וחולק אותה לחצאין,הוא הולך בתוך בבלפרת ואמנם 

 כמו שנילוס ,ואומרים אנשים גם כן כי הוא עולה ומשקה את ארץ בבל. ונכנס בים סוף

 . רץ מצריםמשקה את א

 הנה גם , שמלבד היות המאכל והמשקה שם בשלמות גדול,והודיענו הכתוב משלמות הגן

 . מפאת פישון שהיה עובר ב ו היה נמצא שם הזהב ה טוב וה בדולח ואבן השוהם 

 

 וה נה לא זכר מה הי ה נמצא בשאר .והי ה אם כן לאדם התענוג העושר וה כבוד בגן

.  לא אבנים טובות ומרגליות כמו שנמצאו בפישון לפי שלא נמצא בהם לא זהב ו,הנהרות

 וכן . כמו שנאמר בהמלכת שלמה והורדתם אותו אל גיחון,גם כי גיחון היה סמוך לירושלים

ולהיותם נהרות .  ונהר פרת היה גבול  ארץ ישראל לצד בבל,חידקל נזכר במראות דניאל

 . לכן לא זכרם הכתוב,ידועים ולא נמצא בם דבר נרשם

 . 'ה השאלה היוהותרה בז
 

  :חס תמיד הדברים אליו יתברךילמה זה בענין הגן י: א"השאלה הי
 אמנם .אלהים' ויקח ה. 'אלהים וגו' ויצו ה' אלהים וגו' ויצמח ה' אלהים גן וגו' ויטע ה

 .' ואמר לבד ונהר יוצא מעדן וגו,בנהרות לא יחס אליו דבר מהם

 

 יאתשובה לשאלה 
 , ולא נעשו אז ברצון  פשוט כאשר נעשה הגן,לק מיסוד המיםשה יו  עניני הנהרות חובעבור 

 .לכן לא ייחס הכתוב ענינם אל האלהים

 . א"והותרה בזה השאלה הי
 

  .במה שזכר הכתוב שתי פעמים שהונח אדם בגן עדן: ב"השאלה הי
 ואחר ,אלהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר' כי הנה ראשונה אמר ויטע ה

אלהים את האדם וינחהו בגן ע דן לעבדה '  ויקח ה:ן הגן  והנהר ות אמרשהשלים זכרו

 .  וכח שני המאמרים האלה אחד הוא בלי ספק.ולשמרה
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 הוא זר , ושהונח בגן עדן לעבדה ולשמרה,גם אמרו שנברא אדם לעבוד את האדמה

 . כי לא היה ז ה תכלית בריאתו והנחתו שמה,דומא

 

  יבתשובה לשאלה
 להודיע תכלית אלהים את האדם ויניחהו בגן עדן' ויקח המר והנה חזר הכתוב לא

זה ה יה כדי    ,ויניחהו בגן עדןאלהים את האדם '  כאלו אמר והנה לקח ה.הנחתו שם

 , לפי שהגן נאמר בלשון זכר ולשון נקבה, בלשון נקבהלעבדה ואמר .לעבדה ולשמרה

 .ע"ראבכאשר כתב ה

 של א יאכל ממה שהוזה ר   והשמירה ,ו שיאכל מהעצים שהותרו לאכילתהעבו דהוהיתה  

 .  ולכן הניחו שמה. כאלו לנסות אותו בא האלהים לדעת הישמור מצוותיו אם לא,עליו

כי ב היות  האדם בגן .  על נשמת חיים שזכר למעלה שנפח בולעבדה ולשמרהואולי שאמר 

 היה ב לתי טרוד ,עדן מבחר המקומות ובש ו ה שבאוירים  והמשו בח שבמאכלות והמשקים

 .  ולשמרהה וזהו  לעבד, כי אם בהשלמות נפשו,בר מהבד

 .  לעבדה ולשמרה על התורהרבי אליעזרוכן דרשו 

 כאלו אמר , והניחו בגן עדן שהוא סמוך עם ויצואלהים את האדם' ויקח ה פרשיםמש וי

 ,'מכל עץ הגן וגו אז צוה  עליו ,'וכאשר לקח השם אלהים את האדם והניחו בגן עדן  וגו
  .הפירושיםמ' כפי כל א

 . ב"והותרה בזה השאלה הי
 

 בענין עץ החיים ועץ הדעת : ג"השאלה הי
 , כי הנה המזון י דמה לנזון?והוא כי איך יתכן שיהיה ה עץ ההוא נותן לאוכליו חיים נצחיים

 איך עץ החיים בהי ותו נפסד בעצמו יתן  ,ואם כל המורכבים מהיסוד ות הם נפסדים בהכרח

  ?י לעולם ואכל וח,לאוכליו נצחיות

 וכל שכן , איך יסבול השכל שהעץ ההוא בהיותו צומח נעדר ההרגש,וכן עץ הדעת

 במחשבה  כי אםכי הנה הדעת לא יקנה אותו האדם .  יתן לאוכליו דעת ותבונה,ההשכלה

 . זה באמת אצלי בלתי מצוייר.ההוא להשכילנחמ ד העץ  ואיך אם כן היה .ועיון

 
 ג" יתשובה לשאלה

 שהוא להתמדת הטובה  ,או לחטרביעי תן לא היתה לאדם הסיבה הויצא מזה שגם כ

ה  לקחו והקימו מעפר דל " והקב, כי הוא בילדותו נולד רש וחוצה לגן נברא.וההצלחה

 .  לא להיות שם אדון ופטרון,והניחו בגן עדן לעבדה ולשמרה

 

 עץ החיים ועץ הדעת
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 -  ואמ נם מה  הי ה ענ ין עץ חיי ם ועץ הד עת
 ועם היות שלא נתישר זה . שאדם הראשון אם לא חטא לא היה מתל"חזכבר ידעת דעת 

 כי כאשר יודה שעץ החיים היה מוסיף ימים  , הנה באמת אינו נמנע,ע"ראבבעיני ה

כי ותיו עד שיתמיד י מי המונע שישוה לחיותיו וא,דולהחיות אדם שנים רבות ועצומות מא

 . בחיים ולא ימות

 שיהיה נמנע בו הה פסד  ,ו כאחד מצבא המרוםכי אין הכ וונ ה שהיה אדם נצחי בטבע

 שהכין עניני חייו באופן  יוכל המלט והנצל מכל ,אבל היה נצחיותו  בחסד אלהי. והמות

 בהיות השגחתו יתברך , מההכאה וההריגה ו שאר הפגעים,צוניותי אם מהח.סיבות המות

ת החולי  בוי שהם פעמים רבות ס, ואם מהתנועות הגופיו ת,דבקה בו לשמרו בכל דרכיו

בות י ואם מהס. במה  שהניחו בגן עדן כולו שאנן ושקט נח לא ילך מפה ומפה.והמות

 בששם אותו במבחר המקומות תחת קו ,האויריות המ תהפכות מהקיץ והחורף על האדם

 ולפי שהמזונות  .אבן סינא כמו שזכר , מוחשת שלא יתהפך שם האויר התהפ כו,שוהמה

 לפי שהוא בהכרח יצטרך , יסבבו חליים בגוף האדםוהמי מות גם הם כפי איכותם וכמותם

 . י האו יר והחום הט בעי ושאר הדברים"אל המזון לתמורת מה שניתך מלחיותיו בגופו ע

 

וידוע שהתמו רה בלתי שוה ונאותה למה שיותך כי  אין הבשר והלחות שנעשה מהמזו ן 

 לפי שבשר .בת הזקנהי עד שהיה זה ס,כבשר והלחות שיברא עם האדם בתחילת יצירתו

 .א המו ת טבעיתו וכשירבה ז ה תב, נולדים רובם מהמז ון ,האדם וליחותיו ישו בו לו נכ ריים

 שאין ספק ,כי הוא כ מו  מי שיתן בח בית יי ן מים  חיים בכל י ום תמורת היין  שיוציא מש ם

 ולכן כדי להציל הקדוש ברוך הוא . ותפסד צורת היין,מים -שבהתמדת זה ישיב כל היין 

 כי היה פריו כל , נתן לו בתוך הגן את עץ החיים, הזקנה ומן המות הטבעי תאת האדם מן

 שבאכילתו ישוב הבשר ו הליחות כמו אותו שניתך ממנו מבלי  ,כך נאות למזג האנושי

 ובזה ה יה  מאריך הימים  ומתמיד , גם שהיה מו נע התכת הגוף,עץ החיים ולכן נקרא .חלוף

  .אותם

 

 אלא ,ע"ראבומר שהוא רמז לכח המוליד כדברי ה איני א,עץ הדעת טוב ורעואמנם 

 ונקרא עץ .שהיה אילן ממש שכפי איכותו וסגולתו היה מרב ה באכילתו תאות המשגל

 ואמנם מה שאמר .'וידע אלקנה את חנה אשתו' 'וידע אדם את חוה אשתו' מלשון ,הדעת

 לדעת טוב הן האדם הי ה כאחד ממנו''  ואמר ית' ,והיית ם כאלהים יודעי טוב ורע'הנחש 

וכמו שיתבאר בפירוש הפסוקים ההמה  . ן"רמב כמו שחשב ה, אינו סותר לזה',ורע

 . במקומם

 

 ,  שהיה נכון בעיניו שאדם קודם חטאו לא היה בו בחירה ורצון,ההו אהרב אבל מה שכתב 

 ושהאילן , מבלי אהבה ושנאה,ים וכל צבאםיטבעו בשמנכי היה עושה  הדברים הראויים 
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 באמת הוא ,הרצון והחפץ שיבחרו אוכליו בדבר או בהפכו לטוב או לרעהזה הי ה מוליד 

 כי מהי ותו מורכב  , לפי שהאדם בטבעו הוא  בעל בחירה ורצון.דעת זר ובלתי מתקבל

  . היה לו בהכר ח חפץ רצון ובחירה לעשות דבר או הפכו,מחלק חומרי ומחלק שכלי

 )  פרשה טבראשית רבה(ל "חזוכמו שאמר 

 . ז ה  י צר   הרע  -  מ או ד    . י צר   ה ט וב  ז ה -  ו ה נ ה  ט וב 

 רוצה לומר שכל טובו ושלמותו של אדם היה במציאות הבחירה והיכ ולת על הטוב על 

מכל   ולא היה מצוה אותו  הקדוש ברוך הוא , לא היה  אדם, ואם לא היה כן.הרע כפי יצרו 
 ואה אלא למיו כי לא תפול הצ,עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו

  .שיש לו בחירה ורצון

 שהיה עץ  הדעת ההוא מעורר ומרבה בתאוו ת  ,אלא שהאמת בזה ה וא מה שזכרתי

 ,אבל בהתרבותו היה רע מאוד.  וידוע שהיה המעט מזה דבר טוב להוליד בדומה.המשגל

 כי תחלתו ומעוטו ,טוב ורע ולכן קראו הכתוב עץ הדעת .ומזיק ומרחיק  האדם מהשלמות

 , אלא טוב ורע,רע וטוב ומפני זה לא נקרא בשום מקום עץ הדעת .ע ורבוי ו ר,הוא טוב

 ורבו י ו אין ספק שמרה תהיה   , טובא לפי שבתחילתו ומעוטו ה ו.הטוב ראשונה והרע בסוף 

  .באחרונה

 כי זה היה מ ועיל ,שושי  ולא גם כן הנגיעה והמ,והנה לא אסר הכתוב ממ נו לאדם הראיה

 , ויעשה אותו לתכלית טוב ונאות בדרך טבעי, בדו מהלו מאוד  להזדווג עם אשתו ולהוליד

 ולכן היו שניהם האדם ואשתו .י תענוג בהמי ושטיפ ה והפלגה בחרפת חוש המשוש"לא ע

ערומים ולא יתבוששו לפי שהיו איברי ההולדה אצלם כידים וכרגלים ושאר האיברים 

ונה אצלם להעדר לוי הערוה  ב לתי מגי ולא היה ג,הצריכים לתשמישו של אדם בדרך טבעי

 לפי שלא היו חושבים אותה לערוה אלא לאבר טבעי נעשה י אם כ,הבחירה והר צון

 . לתכלית טוב

 לפי שאכילתו תביאהו להפל גת התאוה , לאדם האכילה מז ה העץרךאבל אסר יתב

 כי האכילה לגמרי . ולא לתכלית הגון ונאות שכלי,ורדיפת הפועל המגונה לשם עונג בהמי

 מפני רוב היזקו   , זה לבדו נאסר על האדם,אליו  ממנו עד שיתהפך הנזון וספוק המז ון 

 . שאין רע יותר גדול ממנו

 ג " והותרה בזה השאלה הי,הנה התבאר ענין עץ החיים ועץ הדעת
 

  .במה שצוה השם לאדם שלא יאכל מעץ הדעת: ד"השאלה הי
לא ימנע טוב ' ית כי הוא , לא ימנעהו הטוב העליו ן,כי הנה מה  שהוא שלמות האדם

 . ממנו'  מנעו יתאם כן ואיך , וידיעת הטוב ו הרע הוא שלמות האדם.להולכים בתמים

 היה גם כן אם כן הנה , בהיותו עץ הדעת רע,ואם אמרנו שהיתה אכילת העץ ההוא מזקת

 ויותר הי ה  .סר את הטוב בעבור הרעי חאם כן ולמה ,מועיל מהצד שהיה עץ הדעת טוב

 ואת הרע לא יקבל אם היה העץ הה וא בכללו רע לא ,ן שאת הטוב יק בלראוי לתקנו באופ
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 ואין זה מפ ועל , והי ה בז ה נותן מכשו ל לפני עור, ולמה ז ה הצמיחו  ה שם בתוך עץ הגן.טוב

  .הטוב ו המטי ב  יתברך

ין תשאר י עד,הרב המורה כדרך ,ואף שנפרש עץ הדעת טוב ורע על ידיעת המפורסמות

 כי הנה האדם כפי טבעו ו כפי חברת ,ש ברוך הוא בהחלט ואיך אסרו הקדו,השאלה

 , יצטרך בהכרח לדעת ההנהגה הפרסומי ית בטוב ו הרע,האשה והבני ם ואנשי מדינתו

 . ואיך מרחיקהו השם.והשכל המעשי הוא מהנפש המדברת

 

 ד" יתשובה לשאלה
 ולמה אסר אכילתו מהיות ,והתבאר גם כן למה נברא עץ הדעת בגן אם היה דבר רע

 שהיה זה לפי שראיתו גם נגיעתו היה טוב ומו עיל בהולדה .הדעת מפועל השכל והוא טוב

 ת אבל אכילתו המביאה אל ההשתקעו. ומאו תו צד ובחינה נברא בתוך הגן,הדומה

 כי לא היה ענין , ולכן נאסר עליו אכילתו, לא היה שלמות אליו,והתאוה אל המשגל הנוסף

 לפי  . ולא מעשיותת לא עיונו, בהשגותיו וידיעותיו אכילתו את האדםםהעץ ההוא שתשלי

 ,על המשגל ותאותוו ולא היה גם כן  חסר ההכנה לפ,ושהאדם שלם נברא בפעולות שכל

 שרצה בזה על , שלא היה חסר רק טוב ורע בדבר אחד לבדו,ע"ראבכמו שכתב ה

הזה  ת אבל היה הדע.  כי הנה גם ממנו היה יודע כל הצריך לשלמותו וקיומו,המשגל

 תאותו ת אם כן ענין המצוה לאדם שלא ירדוף אחרי שטיפה והי,פרטיי בטוב ורע המשגל

 .בזימ ה

  .ד"והותרה בזה השאלה הי
 

 באמרו כי ביום אכלך ממנו מות תמות : ו"השאלה הט
  : פניםשניויקשה המאמ ר הזה מ

 אלא נצחי כאחד מצבא , שזה המאמר מורה שאם לא חטא אדם לא היה בן מות,חדהא

 ומה . כי כל מורכב נפסד בהכרח,ש זהימרו והרכבתו מהיסו דות יכחו וטבע ח.המרום

 גם שאם לא היה זה כן היתה  , אין ראוי שיונח שהוא העונש לחוטא,שהוא הכרחי שיהיה

 כי נאמר בהם כי עפר , ואיך אם כן לא נזכרה בתוכם אבל בהפך.זו הגדולה שבקללותיו

 . בטבעו היה נפ סד שהוא המוכיח ש,אתה ואל עפר תשוב

 כי הנה לא מת אותו היום שאכל . שזה המאמר לא נתקיים, מהקושי הו אוהאופן השני

 אף , כי אין דבר עומד בפני התשובה, היה ניצול מכ ל הקללות, ואם עשה תשובה.ממנו

 . שלא זכר הכתוב דבר מתשובתו

 . ן"רמב כדברי ה, לא שיהיה ב ן מו ת,ומאמר מות תמות יורה על העונש

 
 ו" טשובה לשאלהת
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 פעמים הכלומר אכול מהם מה שתרצמכל עץ הגן אכול תאכל כי על כן נאמר בצוואה 

 כי . לא תאכל ממנו, והרוב ממנו  רע, שהתחלתו ומעוטו טו ב,ת אבל מעץ הדע.רבות

 .  הנזכריםםהאכילה הוא ענין ההשתקעות נוסף על שאר השמושי

מעשה רוקח לפקחו בעצם רוחניותו או וזה כענין הרופא שיתן ביד החולה תפוח מרקחת 

 וכאלו אמר לו די לך . כי לא נעשה לאכילה, שיזהירנו שלא יאכל ממנו פן יזיקנו,להעטישו

 . לענין הכרח ההולדה בראיה ובנגיע ובר יח

ונתן .  לא תאכל, גדול בענין המשגל והשתנות עצם הנזון אליותאבל האכילה בהשתקעו

 הנה ההמלט מהמות ,רצונו לומר .ך ממנו מות תמותכי ביום אכל באמרו ,הסיבה ב זה

 ולכן . והמ זונותם הפעולות והאויריתאו אותו אלא בהשוהוהתמדת החיים אי אפשר שתקנ

ואה  המחיי בת ו תבטל ההש, ה משגל באכילת העץה ותט ה להפלג,כשתצא מדרך השווי

 .  ותמות בהכרח,א להתכה נוספתו ותב,החיים

 ולכ ן   . כי אם על צד הייעוד והודעת מה שיהיה, העונשומזה תדע שלא נאמר זה על צד

 לא יורה על היום , ואמרו ביום אכלך ממנו.אינו מהקושי  אם לא נזכר בתוך הקללות

 . ות נכון למו עדי רגלו שיאכל ממנו יהיה ב ן מםאלא שמיו. הפרטי שיאכל שאז ימות מיד

 

שבחטאו יגורש מן  ,תת ה טבעית ועל המיתה ה מק ריו על המומות תמותואולי שאמר 

 .  כל מוצאו יהרגהום והיה נרדף מהמקרי, ותסור ממנו השגחת השם,המקום ההוא 

 

 שביום אכלך ממנו נאמר על יומו של הקדוש ברוך )'בראשית רבה פרשה ח(ל אמרו "וחז

 וכמו שאזכור דבריהם .וכן היה שמת אדם תוך אלף שנה שנברא. הוא שהוא אלף שנה

 . אחר זה

 במה ,ד בפירוש הפרשה הזאת שגם זה היה מהקללות שקללו השםוהנה יתבאר עו

  . וכמו שאפרש.עד שובך אל האדמה כי ממנה לוקחתשאמר 

 . ו משאלות הפרשה"והותרה במה שפירשתי בזה השאלה הט
 

ולמדנו מדברי הצוואה ה ז את שלא חטא אדם מפני סכלות והעדר ידיעה שהי א הסיבה 

 . את אזנו והודיעו שאת אשר יקרא לו אם יחטאלהי כי הנה הקדוש ברוך הוא ג,'הה

 

 )יח,ב( ...אלהים לא טוב היות האדם' ויאמר ה

 עזר כנגדו

  .במאמר לא טוב היות האדם לבדו: ו"השאלה הי
 והנה הכתוב  מעיד שזכר  .לומר שאינו טוב'  שהוצרך ית,כי מי ז ה אמר שיהיה אדם לבדו

  . אדם לבדו להיותה ולא עלה אם כן במחשב,ונקבה ברא אותם
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 ואיך אמר אם , ולא היה אפשר להיות בלתה,כל שכן שמציאות האשה היה להכרח המין

 .כאלו האשה לעזר נבראת לא להכרח ,אעשה לו עזרכן 

 

 ו"י תשובה לשאלה
 ושעשאה לו הקדוש ברוך הוא לעזרה ,בת האשהיפר הכתוב  כי הנה חטא אדם בסיס

 כשהסיתה והדיחה אותו מטוב ו  ,ה לרעתו והיא יצא, עשה אותה לטובתו.והיתה כנגדו

  .ושלמותו

 

 ובמאמרו  לא טוב היות האדם לבדוולכן אמר שבתחילת בריאת אדם בששי אמר יתברך 

  :זה כלל שני ענינים

 והנה האשה והבנים מונעים ,ם נפשו המשכלתישעם היות תכלית האדם שישל האחד

 הנה ראה הבורא  ,לד,א לק ח בהרב המורה וכמו  שכתב ,גדולים להשגת השלמות השכלי

 לפי שיצטרך מהיותו גשמי לתקן ,יתברך שלא היה טוב לשלמות האדם היותו לבדו

 ואם האדם יתעסק בזה יטריד בו זמנו ולא יפנה להשגת שלמות ,מזנותיו וצרכ י ביתו

 והיא הנקבה שתעבדהו ותתקן לו צרכי הבית ,לכן היה מהראוי לעשות לו עזר כנגדו. נפשו

  .זה  האופן תהיה  גם היא הכרחי בענין שלמותו וב ,והמז ון

 . כי עזר ה רופא היא מרופא אחר,לפי שהעזר בסתם הוא הדומה לדבר ,עזר כנגדוואמר 

 לא ,אך אמנם אם היה העזר לאדם אדם אחר זכר כמוהו. ועזר החייט  מחייט אחר מענינו

 כדי  שיהיה לו   ,נותיו כי גם הוא יצטרך לעזר אחר שיתקן ויכ ין צרכיו  ו מזו,ויח ב זה כ ללויר

 רצונו לומר מקביל לו , ולכן ראוי לעשות לו עזר שיהיה כנגדו.פנאי להתעסק במושכלות

כי הנה העזר  .  האדםתלפעולו ו הוא שתהיינ ה פעולות או תו העזר מק בילות .באופן מ ה

 והאדם יחשוב זה לעמל ,קון המאכל ישהיא האשה תתענג ותחשוב למעלה בהתעסקה ב ת

 שהיות פעולותיה  נגד פעולותיו ומקב ילות , האשה עזר לאדםההייתדרך  ובז ה  ה.מכאיב

 . אותן

 

 שעם היות נקבות הבעלי חיים אין להם חברה עם ,שכלל זה המאמר הוא  השניןוהעניי

 כי הם רועים , ולזולת זה אין לזו יחס עם זה, לענין הזווג  להשארות מינםי אםזכריהם כ

רצונו  ,תברך שלא היה טוב שיה יה  בן האדם ונקבתו הנה ראה י,על ידיהם עדר עדר לבדו

 מהם לבדו בלתי מתחברים ולא נעזרים זה לזה אלא לענין המשגל חדאל  שיהיה  כ,לומר

 כי אם גם כן , לא לבד להוליד בנים,ד אל חברת האשהו כי האדם לפי טבעו צריך מא.לבד

 צונו לומר ר.זר כנגדו אעשה לו ע, לא טוב היות האדם לבדו וזה ו.להיות לו עזר במעשיו

 . כנגד צרכו או שוה לו

 

  :ומסכים לזה
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 ב ת ח ל ה על ה  ב מח שב ה  ,  אל א . ו כת יב  בר א  א ו ת ו,  כת י ב ז כר  ו נ ק ב ה ב רא ם:  א ב ה ומ ר ר ב יא

 .    ו לב ס וף  ל א  בר א  אל א  א חד, לב רא  ש נ ים 

 .  לא אחד, אדם וחוה,ם נבראוי שהרי בסוף שני,והמאמר יקשה מאוד

בו ר   י מבלי ח, אדם בפני עצמו וחוה ב פני עצמה,יםיאבל בתחלה עלה במחשבה לברא שנ

 כי לא ברא אלא ,ה לא עשה כן" והקב. שזה היה אפשר להיות. כיתר הבעלי חיים,זה לזה

 .  אם כן שניהם אחד. ומצלעו ברא את האשה,אחד שהוא אדם

 וזה  כי נגדו המובן ממנו הוא .ף הדמיון"נגדו הוא ככף " שכ,ף" בשתוף הכהאפודוכתב 

 יחשב שהיה המכוו ן מהעזר ,עזר נגדוואלו אמר אעשה לו . משיחו' כמו אך נגד ה ,לפניו

 אבל שתמיד לפניו ולאחריו תהיה לאדם לעזר , ואין זה הצריך מהאשה לבד.שתהיה לפניו

 .  שרצונו לומר כאלו היתה לפניו תמיד, ולזה אמר שתהיה לו עזר כנגדו.ולהועיל בכל צרכיו

 

 , כלומר שישמש אותו בהיותו עליהם ולפניו,יים עזר נגדווהנה אדם כבר מצא בבעלי ח

אבל מזולת זה לא ישיג מהם עזר שיעזרהו תמיד לפניו . כסוס אשר רכב עליו וזול תו

  . והוא פירוש נאה. כאלו הם תמיד נגדו,ולאחריו

 לפי שהבינו מלת כנגד מלשון התנגדות ,עזר כנגדו הוקשה להם אמרו ל"חזאמנם 

 . "לא זכה כנגדו -זכה עזר " : ולכן דרשו. עזר וכנגדו,ם כן הפכיים והיו  א.והפכ יות

 כי אפשר הוא שלא תהיה עזר ולא ,ומי יתן ידעתי איך יתחייב שאם לא זכה יהי ה כנגדו

 ומאין להם שאם לא תהיה עזר  . שלא תהיה בה תו עלת ולא היזק,תהיה גם כן כנגדו

 . תהיה כנגדו

 כמו שהחומר הוא ,יה נגד האדם ומזקת לואלא שהיה דעתם שטבע האשה הוא שתה

 כי בזכותו יבטל הקדוש ברוך הוא טבע , ולכן מי שזכה תהיה לו האשה עזר.מקביל לצורה

דרכי איש גם אויביו   ' ברצו ת ה) 'משלי יו ז( וכ מ ו שאמר .האשה המנגדת לו להיותה בעזרו

מנגדת לו כי  ותהיה האשה , ישאר כל דבר לטבעו, אבל אם האדם לא זכה.ישלים אתו

 . הוא טבעה ומ הותה

 .ו"הנה התבאר הפסוק הזה והותרה השאלה הי
 

 אלהים מן האדמה כל חית השדה ' באמרו וייצר ה: ז"השאלה הי
 למה זה זכר בתוך ,ואם בא הכתוב לספר יצירת האשה.  כי מה ענין זה לכאן,והיא

בעלי חיים כבר   אף שיצירת ה. שאינו מהדרוש,פורה קריאת שמות לכל הבעלי חייםיס

 . וכמו ששאלתי ביצירת האדם. ומה צורך בהשנותה פה,נזכרה ביום ה ששי

 מדוע , שאם בא הכתוב להגי ד שאם הניח שמות הדברים כפי הסכמ תו,ויקשה בכלל זה

 ולא זכר יסודות וצמחים דוממים ומת כות ושאר ,אמר בלבד חית השדה ועוף השמים

 .ח להם גם כן שמות עצמים ומקרים שהיה ראוי להני,הנמצאים

 



 
 ב ראשי ת  אבר בנאל  לפרשת קיצור    tanach/il-he/il.ac.daat.www://http    לימודי יה דות ורוח את ר - דעת 

 

 

119

119

 ז" יתשובה לשאלה

 הלשון הטבעית היא לשון הקודש
 . )כ-יט,ב ( לא מצא עזר כנגדו...אלהים מן האדמה כל חית השדה' ויצר ה

 

 . ענין קריאת אדם שמות לכל הבעלי חיים ראוי לעיין בו מאוד
ברוך מדה הקדוש יאה לוהלשון האלהית הבר ש, והוא האמת,כי כבר זכר בעל ספר הכוז ר

 ו היא בלי ספק השלימה מכל הלשונות והנאותה  , ושמה על לשונו ובידו,הוא לאדם

  .לקריאה יותר מכלם

 ושהוא הי ה הממציא   , שאדם הראשון הניח  השמות לרצונו,אבל מהפסוק ים האלה יראה

 , שהאדם כבר היה  מלומד מבור או יתברך,האפוד ומ פני זה כתב  .והפועל ללשון  הראשון

 . בהביאו  לפניו הבעלי חיים ההמ ה לראות מה יקרא להם,א האלהיםושלנסות אותו ב

וכל  ושזהו אמרו . אם ישתמש בהנחת שמותיהם ממה שלמד ממנו יתברך,רצונו לומר
רצונו לומר הוא שמו שקרא לו הקדוש ברוך הו א   ,הוא שמו' אשר יקרא לו האדם וגו

  .מד הלשון לאדםיכשל

  .והב יא החכם על זה שתי ראיות

 וידוע שהם החלק מעטי ,א למיני בעלי חיים"מאשר לא אמר הכתוב שקרא שמות כהאחד 

 אם שמימיי ואם יסודי מתכות ודוממים ,לםו ולא קרא שמות לשאר העצמים כ,מהעצמים

 . שהלשון כוללת כל זה, ולכל המקרים שבתשעת המאמרות ומלות הטעמים,וצומחים

  .והוא ממה שי ורה שלא היה זה הנחת לשון

שאין ענין לזה עם  ,ולאדם לא מצא עזר כנגדו ממה שאמר הכתוב בסוף העני ן תוהשני

  .קריאת השמות

 

 . ין יפל ו בו ספקותיוהדעת הזה עם היותו דבר דבור על אופניו עד

 , היה ראוי להכתב וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו,שאם היה הדבר כןמהם 

 .  כי הנה הכתוב קודם אליו.ולא היה הדבר כן. אחרי ויקרא האדם שמות

 אם היה שכ בר , כי מה היה  בז ה מן  הנסיון שיע שה השם לאדם בקריאת השמותומהם

 ולכן יראה שלא היה אדם מלומד . כי ידוע הוא שיקרא אותם האדם בשמות.למדו בהם

 . בפרטיות הלשון

 

 דורה מסכימים לטבעיי והגביל ס,ה ברא הלשון" שהקב,הואאבל היותר נכון לומר 

 הנה כמו שהשפיע בו   , וכאשר יצר את האדם בצלמו.הדברים ולידיעה האלהית בהם

 ככה השפיע וה טביע בנפשו  ,פוש כללי מוד וחקירה וחיהדעות האמתיות האלהיו ת מבלי ל

 , ולנמצאים בעצמם,סכמת בטבע לאותן ידיעות אמתיות אלהיותמה, רשי הלשון  ההואוש
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ת העולם הרשומים בנפשו בקו לות ומלות ונתן באדם כח טבעי להורות על כל נמצאו

 ושניהם , כדי שמכל צד תסכים לשון האדם לחכמתו יתברך,הרשומים בנפשו בטבע

 . לםויסכימו לטבע הנמצאים כ

 

 והשמיע לאזניו קול נברא מוחש ,בר עמו הקדוש ברוך הוא באותו הלשוןיומלבד זה ד

 ונתלמד , הבין לשון האל ודבריו, והוא מפני שהיה לו כבר הלשון בטבע מוטבע.מגיע אליו

בורי ם האלהיים שדבר אתו מוציאים אותו מן הכח אל י מהם לדבר בלשונו באופן שהיו הד

ל  כבר תגיע לו בפועל ע, כי כ מו שעם היו ת החכמה אמתית טבעית באדם בכח.הפועל

  . הלמוד וההערה מהת למדרךד

 הנה הגיעה אליו ,י"לת הבריאה מו טבעת באדם מהשי בהיו תה מתח,ככה הלשון  הזאת

 לקח ,כי מאותו הדבור האלהי ששמע.  הלמוד בדברו אליו יתברך ראשונהרךדל בפועל ע

והיה אם כן מציאות זאת הלשון .  והוכן לאדם אחר כן וברצונו,האדם דרכי הלשון וסדריה

 ושהוא למדו  , וצדקו אמריו שה יה הלשון נב רא ממנו,באדם בכח ובפועל מהאל יתברך

 ההסכמה וההנחה רךדל  אבל לא יצדק אם נאמר שלמדו יתברך ע. אתולאדם בדברו

  .לאמר לזה קרא כך ולזה קרא כך בפרטיות

 לפי שהמציאו מכוחו שהטביע בו  ,ויצדק גם כן אמרנו שאדם הראשון פועל הלשון מאליו

 אבל לא יצדק אם נאמר ,בוראו והוצ יאו  לפועל בהשמיעו לו קול האלהי בדבו ר וקול מוחש

 כמו  שהמציאו  האומות בא רצותם שאר ,הראשון הניחו  כ פי רצונו ו ה סכמתושאדם 

 מבלי שיהיה להם סדר האותות טבעי עם הדברים הנמצאים ,הלשונות ההסכמיות

 . והידיעות הא מתיות

 

 לכן דבר בו לאדם הראשון לקין ולנח ולאבות ,ולהיות הלשו ן הזה נברא ממנו יתברך

 ובה דבר השם , ונכתבו בלוחות,דברות בהר סיני ובו נתנה התורה ונשמעו ה,הקדושים

 .  כדי שיכתוב אותה על ספר,עם משה התורה כולה מלה במלה

 

אלהים '  שאחרי שיצר ה:ואחרי הדברים והאמת האלה ראוי שיפורשו הכתובים בזה הדרך

 ,נתן בכל מין צורתו ומהותו  המיוחדו ,שיי והיה זה ב יו ם החמ,מן האדמה כל חית השדה

 אם יסכים דבורו הפעליי לדבור , רצונו לומר.ל האדם לראות מה יקרא להםהביאם א

 .  כפי מה שהטביעו  בו באופן מתיחס ונאות בטבע למהוית הדברים,הנברא אצלו יתברך

 והוא מלשון השליכהו   . שקבצם ואסף אותם לפניו, מלשון קבוץ ואסיפה וייצרואפשר לפרש 

 ) ד"פרשה י (בראשית רבהש הזה בוכבר העירו לפירו. אל היוצר ימים יוצרו

ו יא מ ר  א ל הי ם   תו צ א   הא רץ   נפ ש  ח י ה  '  כ ב ר  כת י ב  ,  ב עו ן   ק מ י ה  ר בי   י וח נ ן   בן   זכ אי : אמ ר ו

 ל ה לן   לב רי א ה   ו כא ן  : א מ ר  ל הם .  'אל ה ים  כ ל  ח ית   וג ו מר '   ו י יצ ר  ה'   ומ ה   ר צו נ ו  ל ו מר  ', וג ו מר 

 .  ' כ י  ת צ ו ר ע ל  עי ר  י מ ים  ר בי ם' כ מ ה  דת י מא  . ב ו שילכ 
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 . שביארתי בזההנה הסכים השלם הזה על מה

 . ז"והותרה בזה השאלה הי
 

 באמרו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו : ח"השאלה הי
 .  ואינו שם מיוחד למין זולת מין,כי הנה נפש חיה הוא שם כולל לסוג החי

ויקרא האדם  כי הוא  בא קודם ,ויקשה גם כן  מאשר בא הפסוק הז ה חו ץ ממקומ ו ה ראוי
אחרי זכרון קרי את השמות יאמר שכל אשר יקרא לו אדם הוא  והיה  מהראוי ש,שמות

כי איך ימצא ולאדם לא מצא עזר כנגדו  שהוא , גם כי לא יסכים עם זה סופיה דקרא.שמו

 ?בחיה וב בהמ ה ובעוף נקב ה ראויה לעזרת אדם וחברתו

 

 ח" יתשובה לשאלה
ליהם באמת וסיפר הכתוב  משלמות אדם שקרא לבעלי חיים אותם השמות שהיו ראוים א

 כל נפש חיה , רצונו לומר.וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו והוא אמרו .בלשון

  .רשי הלשון האלהי ו הוא שמו כפי טבעו וש,אשר יקרא לו האדם שם

 עד שלא הגיעו המלאכים , כמה מה חכמה היתה  בקריאת השמות האלהל"חזוכבר אמרו 

 והוא מאמר ארוך מורה שלא היתה ,)םש (בראשית רבה כמו שאמרו רבי אחא ב.אליה

 והשמות שהם בזה . אלא כפי הוראת טבעיהם, קריאת השמות כפי ההסכמה והרצון

 .  לא בשמות המוס כמים,הדרך הם הגדרים שבזה היתה הוראת החכמה

 ובקריאת . ולא זכר הבהמ ה, זכר הכתוב  כל חית השדה וכל עוף ה שמיםבה באה והנה 

 לפי , שבענין  ההבאה  הוצ רך יתברך להביא החי ה ו העוףלפי. השמות זכר  הבהמ ה גם כ ן

אבל בקריאת השמות .  לא הבהמה שהית ה נמצאת עמו,שלא היו נמצאים הם עם האדם

 . לםוקרא לבהמה לחיה ולעוף כ

 

 לא בא להודיענו ,וכל אשר יקרא לו האדםהנזכר אחרי ויקרא האדם שמות האמנם 

 ,האדם שמות לכל מיני הבעלי חיים ההם אלא להודיע שכאשר קרא ,שקרא השמות כראוי

 לא מצא בהם שום טבע נאות ומתיחס לטבע האנושי לשישלם לו העזר ,והכיר טבעיה ם

 שלא מצא בהם נקבה  תהא ראויה .ול אדם לא מצא עזר כנגדווהוא אמרו . הצריך אליו

.  כי היה תכלית אסיפת הבעלי חיים לפניו,להעזר ממנה בשרתו כאלו היא נגדו ולפניו

 ויחפש ולא ימצא בכל ,ש אדם בצרכהילתת לו אשה אלא אחרי שירג' מפני שלא רצה ית

ולכן לא זכר .  אז יעשה השם אותה מבשרו ומעצמו,מיני הבעלי חיים נקבה נאותה אליו

בקריאת השמות השמים היסודות והצ מחים והדומ מים והדגים כי אם מיני הבעלי חיים 

 .  עזר אליו להזקק עמו  שהיה אפשר לחשוב שימצא בהם,שביבשה

 . ח"ונשלמה בזה תשובת השאלה הי
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 אלהים תרדמה על האדם וישן ' באמרו ויפל ה: ט"השאלה הי
 והי ה  . ולמה אמר תרדמה ולא שינה או תנומה,כי למה ז ה י חס התרדמה הזאת לאלהים

על  ואם הוא פו.חותיוו כי ידוע כי האדם ישן בטבעו למנוחת כ,לו לומר ויהי  בעת שנת אדם

 כי אם להיותו ,י הדברים"דש לשו למה ייוחס לאל כי הנה לא נתיחסו בכתבי  הק,טבעי

 . במציאותהסיבה קרוב 

 

 ט" יתשובה לשאלה
 , ולא אמר גם כן וכל שם אשר יקרא לו האדם,ובעבור שלא אמר הכתוב מה שם יקרא לו

  .נכון לומר לפרש הפסוקים האלה באופן אחר גם כן

 יורה ,דם יקרא לחברתו ויקרב לעצמו בעלי חיים בלתי מדבר שאם א,והוא שאמר השם

  :ל" כמאמרם ז.שהוא כמוהו  נוטה אל החומריות כאותו אשר קרא וקרב אליו

   . לא  ל ח נם   הל ך  זר ז יר  א צל  ע ו רב  א לא   ש הו א  מ י נ ו

 

רצונו לומר של אדם שבחר  , וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמווהוא אמרו

 . בחברתו בדומה לו

 אבל לא ראה בהם נקבה נאותה , והכיר טבעיהם, אדם קרא שמות לכל הבעלי חייםוהנה

 לא בחר , כי להיותו נוטה לצד שכלו.ולאדם לא מצא עזר כנגדו והוא אמרו ,להזדווג אליו

 . לו חומריות הבעלי חיים

 ולא נתקררה דעתו ,באמרם שבא אדם על כל חיה ועוף) א,ג"יבמות ס (ל"חז ולזה כיונו 

 ולא נתקררה דעתו שיהיה  ,לומר שבא בדעתו והתבוננותו על טבעיהם ומהוי ותיהםכ. בהם

 ואז מפני ההכרח הוצ רך יתברך .זווג וחב ורו כ חבור וזו וג זכ רי הבעלי חיי ם עם נקבותיהם

 .להוציא את האשה מצלעו ובשרו

 

 בריאת האשה
  )כג-כא,ב ( זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי...אלהים תרדמה' ויפל ה

 והיא השינה העמוקה   ,בב הקדו ש ברוך הוא שתפול תרדמה על האדםיפר הכתוב  שססי

 אם כדי , והיה הצורך  ללקחה באותה התרדמה.ד באופן שלא ירגיש בלקיחת הצלעומא

 ואם כדי שלא ירגיש בכאב פרוק ,שלא תתבזה בעיניו בראותו הויתה מתבוססת בדמיה

חה פתאומית ויה יה כמוצא מציאה טובה    וגם כדי שתביאהו שמ.בורו ו בשרו  עליו יכאביח

 . שתגל נפשו בבואה אליו בהסח דעת

 לפי שכמו ש זכר הטבעי  בהי ות האדם אוכל מזון  ,חס ה תרדמה הזאת לאלהיםיוהנה י 

 כי ברוב המאכל וגסותו ומשתה היין תעמיק באדם השינה ,מועט לא תהיה שנתו עמוקה

 לא היה נכון לשינה ,ון מעט מזערולפי שבגן היה אוכל כפי הספוק למז. וישכב וירדם
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 , כי הוא אשר עשה זה ברצונו, ולכן יחסה הכתוב אל האלהים, וכל שכן תרדמה,עמוקה

 . לא כפי המנהג הטבעי

 . ט"והותרה בזה השאלה הי
 

  .בבריאת האשה מן הצלע: 'השאלה הכ
 :ויקשה זה מפ נים

או נקבות הבעל י    וכמו שנבר,למה לא נבראת האשה באותו אופן שנבר א אדם ,חדהא

 . דו ונעשית מצלעו שהוא זר מא,חיים עם זכריהם

 .  אלא לשון בנין וי בן, ולא לשון יצירהה למה לא אמר בה לשון בריא,והשני

 ממספר צלעותיו של אדם ה שאלו חכמי האומות אם הצלע שהיא הית,שלישיוה

 יתחייב  ,בו ואם היתה מהצלעות ההכרחיות ש .ההכרחיות ב בנין גופו או  נוספת עליהם

. שאחרי שנלקחה ממנו נשאר חסר אבר מאבריו כל י מי חייו  וה וא זר בחיק הפ ו על האלהי

 ונוספת באדם על שאר ,ואם אמרנו שבתחילת הבריאה נבראת הצלע ההיא מיותרת

 ימשך שיהיה אדם נברא זר ובלתי שלם אצל הטבע הנקרא בלשונם ,צלעותיו ההכרחיות

 שהיה ראוי  , ויהיה זה גנות בפעולה האלהית.ול ומותרי כיון  שהיה בו אבר כפ,טיו"מוש

 . וכמו שאמרו בצביונם נבראו,שתהיה בשלמותו בלי תוספת ובלי חסרון

 

 ' כתשובה לשאלה
 ולא עשאה בפני עצמה כנקבות שאר ,א את האשה מצלע האדםווהנה ראה יתברך לבר

בשות ונשמעות  לפי שנקבותיהם אינם מתחברות לזכרים ולא נכ,הבעלי חיים ובאדם

 .  להיותם נפרדות מהזכרים ודבר  אין להם עמהם,אליהם אלא לענין המשגל בלבד

 ולכן  , להיות לו עזר בעשיית צרכיו ובתקון מזונותיו ועניני ביתוהאמנם נקבת האדם הוצרכ

 ובעבור זה הוצרך להיותה  . נכבשת ונשמעת אליו בכל אשר יצוה עליהההיה ראוי שתהי

  .לק יתחבר לכל ויאהב אותו ויגן בעדו כי הח,חלק מגופו

 ומזה עש ה  .ולכן לקח השם אחת מצלעותיו של אדם ויסגור בשר בגופו של אדם תחתינה

 .אלהים את הצלע'  כמו שאמר ויבן ה.בנין האשה

  

  :אמרו) ח"פרשה י (בבראשית רבהו

ש ו ן  ב י נ ה   מל ויבן  וכ ן  ד רש ו  .    ה א יש   מס ו ר  ב יד   הא ש ה  ב י ן  ט ו ב  ו ב י ן  רע : הו יס גר   בש ר  ת חת י נ 

ב  ש נ ה  "  ב ת   י, א  ו י ום   אחד   נדר י ה  נ בד ק י ן" ד ת נ י נן  ב ת  י ,שנ ת ן  ב י נ ה  ל אש ה   יו ת ר  מ ה אי ש 

ג  שנ ה   וי ו ם  א חד  "   בן   י,ב  ש נ ה  ו י ום  א חד  נד ר י ו  נב ד ק ים " ו ה א י ש כ ל  י.  ו יו ם  אחד   נדר י ה  ק י י מ י ן

   . נדר י ו   ק יי מ ים 
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 כדי שלא תהא בעיניו ,והנה לא ברא את האשה מן הרגלים שהוא החלק היותר שפל

 אבל בראה מן הצלע  . כדי שלא תהא בעיניה כגברת הבי ת, ולא בראה מן הר אש.הכשפח

 . שבאמצע הגוף לשתהיה בבית כמותו

 

 .וכבר נתנו טעמים אחרים כפי הדרש בכל אחד מהאיברים

 נברא בו אותו צלע נוסף על צלעותיו ההכרחיות  ,שבעת שנברא אדםוהנכון הוא בעיני 

כי הנה יש דבר שהוא מותר אצל האיש . תר ולא דבר בטל ולא היה מפני זה מו,לבנין גופו

 והטבע יאהבה ו   , כמו הלחות הזרעיי שהוא מותר כפי האיש, והוא  הכרחי כפי ה מין,הפרטי

 והכרחי , כן היה אותו צלע נוסף כפי האדם.וישמרהו לענין ההולדה להשארות המין

 .להולדת האשה

 .'והותרה בזה השאלה הכ
 

  עצם מעצמי ובשר מבשרי זאת הפעם:א"השאלה הכ
 . בפסוק זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת

  :וגם זה המאמר יקשה מפנים

כאלו היתה לו . זאת הפעם ולא . עצם מעצמי וגומרז את האשה שהיה לו לומר ,האחד

  . ובזאת הפעם מצא אשה כלבבו,בראשונה אשה אחרת בלתי הגונה לו

 , כי כן היה שמו, כי היא נגזרת מאדםאדמה היה לו לומר לזאת יקרא אשהמרו  אוהשני

 . לא איש

 היה ראוי שי גזור שמ ה  , אמרו שלהיות האשה לוקחת מעצמיו ו בשרו,שלישיתויקשה 

 וסוסיא , כמו פרה מפר. כי רבות מנקבות הבעלי חיים יקראו בשם הזכרים שלהם,משמו

ם היות שלא נבראו הנקבות הה מה מצלעות  א, וזולתם רבים, וכבשה מכבש,מסוס

 . הזכרים שלהם

מכאן ) ב" פרשה יבראשית רבה(ל " ומה ענין אמרם ז,ומה הטענה שעשה בזה אם כן

ואולי שהשמות והגז רים היו כולם מועתקים מלשון אחרת . שנברא העולם בלשון הקדש

 .הללשוננו הקדוש

 
 א" כתשובה לשאלה

 ומאותו צלע נעשה באשה ,מהאדם מעורב בבשרואין ספק שהיה הצלע ההוא שלקח 

 .  ומהבשר נעשה הבשר,העצמות

האמנם לפי דרך טבעי לא היה אפשר שיתילדו הראשיים לב מוח וכבד גם הגידים 

 לכן יחס הכתוב יצירת האשה , לא מהבשר ולא מהעצם בלבד,והצפרניים והעורקים

ם את הצלע אשר לקח מן אלהי' ויבן ה באמרו ,מאותו צלע אל הרצון האלהי ויכלתו
 . האדם לאשה
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 ולא . לפי שלא היה התה וות ה בריאה יש מאין,בריאה ולא לשון ,בניןוזכר בענינה לשון 

 אבל אמר בה . כי כבר נעשת בדמות אדם וציורו, כ י  לא היה ציור ה ציור מחוד שיצירהלשון 

י ו לו קודם נו את הבית והעצים והאבנים שהיהכבלשון בנין כאלו הוא מעשה מלאכותיי 

  .לכן

 

 כי חשב בראותו אותה שהובאה מצד אחר כאלו , כפי מחשבתו ,ויביאה אל האדםואמר 

זאת  :אבל מיד הכיר בענינה ואמר. היא אחת מהבהמות והחי ו ת שהובאו לפניו לקרא שם
רוצה לומר הפע ם הזאת היתה הנקבה ה ז את עצם  ,הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי

 כי לא תהיה האשה עוד נלקחת ,אן והלאה לא יהיה כן אבל מכ,מעצמי ובשר מבשרי

 . מצלע האיש

 

 כמא דתימא . מסטרוהי,פירש רבי שמואל בר נחמן מצלעותיו) ז"פרשה י (בבראשית רבהו

 . ע"ראב וכן פירשו ה.ולצלע המשכן

 שבהיות האדם ישן ברא הקדוש ברוך הוא לצדו סמוך אליו , לפרשג"רלבומזה ה וציא ה

 ושאדם כשראה אותה .רוצה לומר בגופ ה של האשה ,הר בשר תחתינויסגו ,את האשה

 אבל שלא נעשה . אמר שהיתה עצם מעצמיו ובשר  מבשרו,כן דומה אליו  באבריה ו ב שרה

 . מחלק גופו

 אלא שהיא היתה עצם ,דומהולא אמר  ,זאת הפעם עצם מעצמי כי הוא אמר ואינו נכון

 שזה מעיד שאותה פעם ראשונה ,ישעל כן יעזוב אואמר . מעצמיו ובשר  מבשרו ממ ש

יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק  ומפני אותו פלא .היתה האשה  חלק גופו של אדם
  .באשתו

 מפני מה  האיש יוצא ו פניו למטה ,ששאלו את רבי יה ושע בן לוי) שם(עד שכבר אמרו 

 , אמר ליה האיש מביט למקום בריאתו שהוא מאדמה,והאשה יוצאת ופניה למעלה

 .  שהוא צלע האיש אשר הוא למעלה,שה מבט ת למקום בריאתהוהא

שמואל בר נחמן מצלעותיו מסטרוהי   ' ולא אמר ר. הנה ביאר שמצלע האיש נבראת

 כי , אלא שחשש שלא נעשתה האשה מהצלע שהוא עצם בלבד,להכחיש אמתת הכתוב

מעצמי  וזהו פירוש עצם .אם מצדו של אדם בשר ועצם וגידים ושאר האברים אשר בצדו

 . כפי פשוטו

 

 :דייקו אמרו) ח"פרשה י (בראשית רבהאבל ב

  .   ב תח ל ה  בר א ה  לו   ור א ה  או ת ה  מ לא ה  ר יר י ן  וד ם,ואמ ר  רב י  י ה וד ה  בר  א מ י זאת הפעם 

זו   זאת הפעם עצ ם מעצ מי :    הד א  ה ו א  דכ ת יב .   ו חזר   ו בר א ה  לו   פעם   שנ י ה .ו הפ ל יג ה   מ מנ ו 

 כ מ ה  דא ת  אמ ר פ ע מ ון   .ג  ז ו  ה י א  הע ת יד ה  ל ה ק יש  ע לי  ב ז ו,ה יא  ש ל  א ות ה  פעם  ר אש ו נ ה 

 .   זא ת  ה י א  ש ה י ת ה  מ פע מ תנ י  כ ל  ה לי ל ה ,זה ב  ו ר מו ן 



 
 ב ראשי ת  אבר בנאל  לפרשת קיצור    tanach/il-he/il.ac.daat.www://http    לימודי יה דות ורוח את ר - דעת 

 

 

126

126

 . אבל אין הכתוב יוצא מדי פשוטו. לשתי היצירותפעםהנה פרשו הענין על פי מלת 

 

 . )כג,ב (לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת

 ]לשון הקודש[
 ,חבר אשר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרכבר כתב ראש הדברים ממולח טהור קדש 

ושת משת לי  ,וקין מקניתי ,ואשה מאיש ,אדם מאדמה שמהגזר ,ע"ראבוהב יאו גם כן ה
 וזולתם מהשמות שהם נגזרים  , הארץהופלג כי בימיו נפלג , ונח מינחמנו,אלהים

 תלקח ראיה שהלשון , ואינן כן בשאר הלשונות,מפעולות ושמות שהם בלשון העברית

תו וכל זרעו ודורותיו עד הפלגה היה לשוננו הראשון שדברו בו אדם הראשון וחוה אש

 . הקדוש הנקרא לשון עברית

 והביא לאמתו עיר אלהיםוהודו בז ה גם חכמי האומות כמו שפתח אחד מהם בספר קראו 

בבראשית  שאמרו ,ל"חז וכבר קדמום בזה .ע"ראבהטענה עצמה שעשו ספר הכוזר וה

  )ח"פרשה י (רבה
פנ ח ס   בן  '    ר. ת   מ כא ן  ש נ בר א   ה עו לם   בל ש ון   ה קד ש   זא לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה

 כש ם  ש נת נ ה   הת ו ר ה  בל ש ו ן  ה ק דש  כ ן  נ ב רא   הע ול ם  בל שו ן  , ס י מו ן  א מר '  חל ק י ה  ב שם   ר

  . א לא   א יש   א ש ה! ?  ש מע ת   מי מ יך   ג ינ י   גי נ י א  א נ תר ופ י   אנ ת רו פי א   ג בר א  ג בר תא , ה קד ש 

 .   כ "  ש ה לש ו ן  נ ופ ל  על   ה ל שו ן  ע?למ ה 

 

 גברא וגברתאאמנם . ות יונים לאיש ולאשה הם שמגיני גיניא ואנתרופי אנתרופיאוהנה 

 ולא ,ורצו בזה ש ב לשון יון לא י קראו לאיש שם נגזר מהאשה. הם שמות ארמיים להם

 וגם היום היונים קו ראים אותה ,גיניא כי הנה לאשה קוראים ,לאשה שם נגזר מהאיש

 דרוס אנ והוא ,אנטרופיגם האיש הזכר נקרא אצלם . גיניאבל לא יקראו לאיש . גיניקא

אם כן לא נגזר שם האשה . אנטרופיא ולא נקראה האשה בשם נגזר מהאיש ,שקורין הי ום

וכן בלשון ארמי  . גיניא והאשה אנטרופי אבל נקרא האיש ,משם האיש ולא שמו משמה

 . נוקבא או איתתא אלא ,גברתא ולא יאמרו לאשה גבראקורין לאיש 

  ?שה משם האישולמה זה נשתנה הענין בלשון העברית שנגזר שם הא

 שכבר יאמר אומר שנתנה , כמה יפול בטענה הזאת מהספק,'וכבר זכרתי בשאלה הא

 ונעתקו השמות עם הגזרים שנגזרו מהם בלשון , ונברא העולם בלשון אחרתההתור

 . עברית

 גם שכבר מצינו .והמשל שהבי או מהארמי והיוני אינו מחויי ב שיהי ה כן  בכל שאר הלשונות

 ואולי שמפני זה לא החליט . שמות הנקבות נגזרים משמות הזכריםבשאר הבעלי חיים

 אבל אמר שהוא קרוב לומר היות הלשון , לומר שהיתה זאת הטענה מחוייבתע"ראבה

 . מהפעולות  מפני היות השמות האלה נגזרים,דשוהראשון לשון הק
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  שהטענה הזאת היא מופת הכרחי  ומחויי ב לבאר שהלשון, הואומה שנראה לי בזה

 מפאת שמות ,העברית אשר בידינו היום הוא הלשון שדברו בה ההורים הראשונים

 לפי שהשמות .לות ומהשמות הכולליםושיים שהם נגזרים מהפעיהפרטיים העצמיים הא

 אינם מועתקים , אשר לאיש ואיש מבני אדם, שהם שמות פרטיים,העצמים הראשונים

 יקחום ויקראום , בהנחתם הראשונה אבל באותו אופן ותכונה שקראום.מלשון אל לשון

 כמו שתראה משמות .שאר הלשונות המעתיקות סיפוריהם מבלי שנוי וחלוף כלל

 כ כה נקראו בכל הלשונות , שכמו שהיו בארצותם בגוייהם,הקיסרים והפ לוסופים הקדומים

וגם בלשוננו .   אם יוני ואם מצרי וערבי ואדומי,שהועתקו ב הם סיפורי ה ם וחכמותיה ם

 . נקראו בלשונם מבלי חלוףהקדוש 

 כשהועתקו ספרינו בלשונות  ,וכן שמות האבות והשבטי ם שהיו נגזרים מפעולות בלשוננו

 הנה השמות הפרטים לא הועתקו ויקראו אותם תמיד יצחק , ויעתקו הפעולות,האומות

 .  כמו שנקראם אנחנו,יעקב ראובן שמעון וזולת ם

 יעתיק הסיפורים ,מעתיק ומתרגם ספר שכל ,וזה ענין פש וט ומוסכם  בכל הלשונות

 עד שמפני זה לא . אבל לא יעתיק שמות האנשים הפרטיים,והפעולות וה שמות הכוללים

 . ימצא יחס והדמות בלשונות המתורגמות בין שם האיש הפרטי ללשון הענין שנגזר ממנו

 

  ותאמר כי מן המי ם,ותקרא את שמו משה') 'ג' שמות ב (אונקלוסהלא ראית שתרגם 

 ותרגם ,שלא תרגם שם משה.  מן מיא שחלתיהה וקראה שמיה משה ואמר'משיתהו

 .  ולכ ן אין יחס ללשון משה ללשון שחלתיה.משיתיהו

 

 והנה התורה ב זה עדות נאמנה שהיא  ,ומה לנו להבי א ראיה מן ה מעתיקים וה מתרגמים

 :ונותםספרה הענינים הנכריים וזכרה שמות האנשים הפרטיים מהאומות כאשר היו בלש

 ,יתרו רעואל בלעם בלק סיחון עוג פרע ה פוטי פר אסנת פענח ופוטיפרע ו זול תם הרבה

  .שלא הועתקו שמות האנשים הפרטיים בשום צד

 שהיא להיות מציאות האיש הפרטי מיו חד באומתו לא באומה ,והסיב ה בז ה  מבואר

מעים כל לשון ובהיו תו תמיד נקרא בשמו כפי הנחתו הראשונה יכירו וי דעו כל השו. אחרת

 לא היו  ,ואם היו מתרגמינן השמות הה ם. שתהיה מי ה וא זה ואיז ה הוא אשר ידברו ממנו

 . מרו בבירו רומיחסים דבר לא

 ,חלף בשם פלג נקרא , על דרך משל,ומפני זה אם  היה בלשו ן ה ראשון שבה נברא העולם

 ,העברית ויאמר שהשם שהועתק זה המאמר ללשון ,והיתה הגזר ה שבימיו נחלפה הארץ

 , לפי שהיה שם פועל כולל,נפלגה ויושם במקומה ,נחלפההנה עם היות שהועתק מלת 

 . כי שמות האנשים הפרטיים לא יועתקו,לא היה ראוי שיועתק שם חלף הפרטי בשם פלג

 .  ולא יהיה השם מלשון הגזרה,והי ה אם כן נשאר שם חלף בלשון שהו נח בו
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ות האנשים הפרטיים הם נגזרים מהענינים בלשון ואחרי שאנו רואים בלשון ה עברית ששמ

 יתחייב בהכר ח ללשוננו , ושת משת לי אלהים ודומיהם, כאדם מאדמה,נופל על הלשון

 .  ושבה נתנה התורה,זאת העברית שהיא היתה הלשון הראשונה שדברו בה אדם וזרעו

 

 ל"חז עשו ,ע"ראב ולא קרובה כמו שחשב ה,ולהיות זאת הטענה הכרחית ומחוייב ת

 לפי ששם אשה כפי הנחתה ,לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאתטענתם זאת על 

 לרמוז לנו אם , נגזר משם איש שהוא פרטי,הראשונה הו א שם העצם פרטי מיוחד  לחוה

וענין הכתוב לזאת הנקבה ראוי לקרא אשה ולא . אדם ואם בעלי חיים או דבר אחר רמוז

 ולכן ,רה הדבר הגדול הזה כי מאיש לוקחה זאת לפי שלזאת ק,לנקבה בעלי חיים אחרת

 ואבר , כיון שהיתה חלק מאיש פרטי רמוז, כלומר פרטית ומיוחדת,ראוי שתקרא אשה

 . ולזה ראוי שתשתתף אליו בשם פרטיותו.מאבריו כצלע או זרוע אחד

 כמו שהיתה   , לא בדרך נגזר,כ כל נקבה מהמ ין  האנושי בשם אשה"האמנם נקראה אח

 נקראו כל , ולהיותה אם יחס. כי אם לזכרון חוה  שהיתה אם כל חי,ונההנחתו הראש

 .  אף שלא קרה להן מה שקרה לה,הנשים בשמה

 , לפי שהוא לבדו נעשה מאדמה,והי ה זה בשם אדם שהונח ראשונה לאדם הראשון

.  ואדום הוא נגזר מן דם,ונקראת הארץ אדמה בעבור שהעפר הפשוט הטוב  הוא אדום

 שהיה אב  , ם הבאים ממנו נקראו אדם על שם אדם אביהם הראשוןאבל שאר האנשי

  . אף על פי שהם לא נעשו מארץ אדומה כמוה ו,היחס

 

 עם אלהים ועם אנשים שרה כי ,ישראל מפני שאביהם הז קן נקרא :וכזה עצמו ב אומה

 בניהם שיצאו מחלציהם נקראו ישראל ,' את האודה הפעם  נקרא כן מלשון ויה ודה. ויוכל

 מפני הי ותה פרטית חלק מאיש ,כך היה הענין בש ם האשה שנקראת גם כן חוה. הויה וד

 . ותצאן כל הנשים אחריה להקרא בשמה בשם אשה  ,פרטי

 

 קרה זה לפי , כמו פרה מפר, אשר שם הנקבה נגזרת משם זכר,ואמנם בשאר המינים

וללים  אבל הם שמות מיניים כ,שאין שמותיהם פרטיים לאותם הבעלי חיים הרמוזים

 ולכן תמצא שבכל הלשונות .שישתתפו בהם הזכר וה נקבה להשתתפם בעצמות המיניי

.  והו א כולל לזכר ולנקבה מבלי  שיהיה חלוף  ביניהם,המיושרות יש  שם אחד מיניי לאדם

 .  מחולפים זה מזה, ולנקבתו לבדה,ומלבד זה יש שמות פרטיים לזכר האדם לבדו

 

ומלבד זה יקראו בפרט לזכר . מין  האדם הכולל בשםהלוא תראה כי בלשון  יוני  יקראו ל

וכן בלשון ערב יקראו למין האדם בכלל הכולל לזכר ולנקבה . ני"גי ולנקבה אנטרופוש

 וכן בלשון .א"אנט או א"מ ר ולנקבה יקראו בפרט ל"ראג ולאיש הזכר יקר או בפרט ן"אנסא
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 ולנקבה יקראו קולו"מש או  ו"ביר ויקר או לזכר בפרט ו"אומרומי יקראו  לאדם המיניי 

ולנקבה . גברא בכלל ובפרט אינשובלשון ארמי יקראו לשם אדם . נא"פימי או ייר"מול

 ובכלל שבכל הלשונות ימצא שם כולל למין שוה לזכר ולנקבה שהוא נוקבא או איתתא

במדרגת הסוג ושמות מי וחדים לזכר בפני עצמו ו לנקבה בפני עצמה שהוא במדרגת 

 . ההבדל

 

 כמו שאמר .אדם , כולל לזכר ולנקבה,ו הקדושה יקראו בשם למין האדם בכללוכן בלשוננ

פר פרה סוס סוסיא וכזה הדרך בבעלי חיים נקרא . 'ויקרא את שמם אדם ביום הבראם'

 יען אין   להם שמות ,  לפי שהם שמות המינים  שישתתפו בהם הזכר  והנקבה,כבש כבשה

ב ה בקצת השנוי באחת מאותיות השם  ולכן יתחלפו בלבד הזכר מהנק.פרטיים כבני  אדם

 כפי , ומלבד זה שיש במין האדם שמות פרטיים לאיש ואיש. ההוא  להבדילם,המיניי

 זולתי בלשון העברית שנקרא איש ואשה , שלא ישתתף בהם הזכר עם הנקבה,פרטיותו

 ולכן נגזר שמה משמו כאשר . מפ ני שנעשית האשה מצלע האיש,לאדם הראשון ולחוה

 . מגופונגזר גופה 

 . עם ביאור המאמר הזה המחוכם שזכרתי,א בשלמות גדול"והותרה בזה השאלה הכ
 

 באמרו על כן יעזוב איש : ב"השאלה הכ
יעזוב איש את אביו ואת  כי מה הטענה שבעבור שהיתה חוה עצם אדם ובשרו לכן ,והיא

אלף  כי הנה מה שצדק באדם לא יצדק בשאר אנשים הרחוקים ממנו כ.אמו ודבק באשתו

 ואין כן , כי הם מחומר אחד,בור האב עם הבן הוא טבעי בכל זמן ובכ ל אישי וח.דור

 .האשה והאיש הנולדים בעולם בכל יום

 

 ב" כתשובה לשאלה

 ) כה-כד,ב(  עד ולא יתבוששו...על כן יעזוב איש

שתעזוב האשה . שואיןיחכמי האומו ת פירשו על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו בענין הנ

 אבל ידבק באשתו ויתאחדו .אביה מהנשא לו ויעזוב האיש את אמו מהדבק אליהאת 

  .כאלו הוא בשר אחד

כי הנה בדורות הראשונים לא נאסרו האחיות לאחים ולא שאר העריות כי אם האם לבן 

 . והבת לאב

 

וכן אמרו  .  לאסור עריות לבני נח, במה  שכתב רוח הקדש אומרת כןי”רשואולי שלזה כיון 

 רבי עקיב א  , אחות אביו ואחות אמו,על כן יעזוב איש את אביו ואת אמומיתות '  דבפרק

לם ו וכפי פשט ה כתוב כ. דעותהזל  ובאו שם ע.אומר אביו אשת אביו אמו אמו ממש
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כ שיעזוב  " שיהיה כ, שהוא אינו מדבר אלא באהבת האדם וחשקו לאשתו,רחוקים מענינו

 שיעזוב את אביו ואת  ,כתוב אם כ ן באיש ידבר וה.את המולידים אותו כדי להתחבר עמה

 .  ולא גם כן שאר הדעות, לא באשה שתעזוב את אביה מהנשא אליו,אמו

 

 .  ששם נעשה לבשר אחד,הוולד הנוצר על ידי שניהםוהיו לבשר אחד  י”רשופ

 . שהוא רחוקע"ראבוכתב עליו ה

 . שהוא קרוב וישר מאודונראה לי 

 אהבתי עם אשתי היתה לסיבה זאת הפעםשאמר אדם  :ולפי דרכו יפורש הכתוב כן

 בשמי  הפרטי כאלו לזו תקרא אשה עד ש, והי ה  להיותה עצם מעצמי ובשר  מבשרי,חזקה

 והיא  ,אבל מכאן והלאה תהיה האה בה  בין איש לאשתו לסיבה אחרת. שנינו בשר אחד

 על כןמלת  שאין ,על כן יעזוב איש והוא אמרו , שיעשו בוו לד אשר יולידותמפני הדבקו 

כי הכתוב פעמים יבי א הסיבה .  והי ו לבשר אחד: אלא למה שיזכור אחריו,חוזר למעלה

 . כ יבאר סיבתו" ופעמים יז כור ראשונה המסוב ב ואח,קודם המסוב ב

 וביאר הסיבה   . על כן יעזו ב אי ש את אביו ו את אמו ודבק באשתוועל דרך זה נאמר כאן

 . דהוולוהיו לבשר אחד למה יעשה כן באמרו 

 

ואהבת . הנה אם כן אהבת אדם וחוה ההורים הראשונים היתה מפני הדבקות שקדמם
 .  הוא מפני הדבקות שיהיה אחריהם בבן הנולד,שאר האנשים עם נשותיהם

 פשוטו מב ואר שאמרה תורה שמפני הי ו ת הדבר מופ לא שנעשה ,אמנם כפי פשט הכתוב

 הטביע הקדוש  ברוך הוא ,ו להיות האשה נעשית מגוף האדם ובשר,הבתחילת הבריא

 שכל איש מהם כשישא אשה יעשה כמעשה  ,לזכרון זה ט בע בכל יוצאי  חלציו של אדם

 ולא עם המטר , כי כמו ש האדם לא נשאר לו אהבה ע ם האדמה שהיא אמו, אביו הראשון

 ועזב אהבתם , שהוא היה  במדרגת האב המוליד,שירד עליו ונתערב בה בענין תולדתו

כל יוצאי חלציו יעזוב את אביו ואת אמו וידבק באשתו כאלו היו בשר  כן ,ודבק באשתו

 . אחד לזכרון אביהם הראשון ואשתו חוה שהיו מבשר אחד

 

  :אליעזר' ובפרקי ר

  ומ ש ק נ ה  ל ו  ,  ע ל  ש ם   בש ר  וד ם  נ ק ר א  אד ם:י ה ו ש ע  בן   ק רח א  א ו מר '   רלזאת יקרא אשה

  אם   ה ו לכ ים  .  ב י ני ה ם  נ תן   ש מ ו ,   מ ה  עש ה   ה ק דו ש  בר ו ך   הו א. אשה  ו הי א  אי שעזר   נ קר א  

 ה ר י  אנ י  נ ו טל  א ת  ,   ו אם  ל א ו.  ו מ צי ל  א ו תם  מכ ל  צ רה ,  ה רי  ש מ י  נ ת ון   בי נ י הם ,הם  ב דרכ י 

 .  כ י  א ש  ה י א  עד  א בד ון   תא כל ,    ו ה אש   או כל ת  א ש,שמ י   ו הם  נ עש י ם  אש 

 

ד " כלומר היו. והוא השם שביניהם,בור האדם מתחלתו לעזר ולהועילירצה בזה שח

 ובזה  ,לאש שורף לבעלה במה שהביאתו לחטאונהפכה האשה . השבאש' ש וההישבא
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 שאם מצא אדם מסית , סיימה התור ה הסיפור ה זה מבריאת האשה שהיה  בה להוכיח

 , כי היא היתה עצם מעצמיו, לא היה זה בטבע ולא כראוי,ומדיח באשה שנבראת אצלו

אוי   כי החלק ר, והוא גם כן לא ישמע אליה.והי ה ראוי שתהיה נכבשת אליו ולא תסית אותו

  .שיתי וזה ו כנגד הסיבה הש.שיהיה נכבש אל הכל ולא בהפך

 . ב"והותרה עם זה השאלה הכ
 

 באמרו ויהיו שניהם ערומים ולא יתבוששו: ג"השאלה הכ
 לפי שזה היה להם , קללה תחשב לו,פר הכתוב זה לשבח אדם ואשתוי כי אם ס,והוא

 . חסרון גדול שלא ידעו לכסות איברי המשגל

 . ולמה זה יסיפר  הכתוב בגנותם, יקשה שהם עדין לא חטאו, לגנותםואם נאמר זה

 

 ג" כתשובה לשאלה
 ויה יו שניהם ערומים ולא יתבוששו

 פירשו בבראשית רבה. ויהיו שניהם ערומים ולא יתבוששוואמנם אמרו אחר זה 

 : אמרו.ששיתבוששו מלשון 

 .   ו ס י סר א.   ו י שר אל .   א דם  ה רא ש ון :  וא ל ו  ה ן , תם   שש  ש ע ו תו של ו ש ה  ה ם  ש לא   ה מת י נ ו  ש לו 

 .  ות ו ו   לא  ב א ו  ש ש  ש עו ת  ו ה ו א  בש ל 'ול א  י ת ב וש ש ו' אדם   הר אש ו ן  

 .     ש בא ו   שש  ש עו ת   ול א  ב א  מ ש ה' ,ו יר א  הע ם כ י  ב ו שש  מ ש ה' )  'ב  א" ש מ ו ת  ל(יש רא ל  

'  או  ב ד'  א  בג ו   שב כל  י ום   ה י ה  ל מ וד  לב ' ,מד וע  ב וש ש  ר כב ו  לב א' )  ח"כ ' ש ופ ט ים  ה (ו סי ס רא  

 .    הו י   ול א  י ת בו שש ו , שע ות   ול א  ב א

 רוצה לומר שהיתה אהבת , אפשר לבאר הכתוב הזה מעני ן  שלמעלה,ם כפי הפשטאמנ

 עד שהיו שניהם ערומים ולא , שהיו שניהם בעיניהם לבשר אחד,כ"אדם ואשתו כ

 ככה , אף על פי שיהיה ע רום, כי  כמו שהאיש בהיותו יחיד י לא יבוש מעצמו.יתבוששו

 לגודל אחדותם , זה מזהלהיות שניהם כאיש אחד ובשר אחד לא היו מתבוששים

 . ודבקותם

ואפשר לפרש עוד שבעבור שזכר למעלה שהיה אדם הראשון שלם בכל הדברים הצריכים 

 ושמפני זה לחסרונו  , אולי יחשוב אדם שהיה חסר הכ בוד בהי ותו ערום מבלי לבוש,אליו

 כי  הנה הלבוש , לכן אמר הכתוב שאדם הראשון לא היה חסר בזה דבר.בא לכלל חטא

 כי  בהי ו ת שניהם , אבל הם לא היו כן. האנשים  הוא לפי שיתבוששו בה יות ם ערומיםבין

 כי הבו שה בדברים אשר כאלה , לא היו מתבוש שים ולא נכלמים,ם ואשתו ערומיםהאד

 לא תפול בושה  בערום ולא , ובמקו ם שאין המנהג ללבוש.אינה אלא לפי הסכמת בני  אדם

 . חסרון

 

  :עזראלי' ומה נאה מאמרם בפרקי ר
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 ו כי ו ן   שאכ ל  .  ע ור   צפ ור ן   וע נ ן  כב וד   מכ ס ה  ע לי ו ? מ ה   הי ה   לב ו שו   של   אדם   ק וד ם  שח ט א

 .   כ"  ע.   ו רא ה  ע צמ ו   ערו ם,  ו נ ס תל ק  ע נ ן  כב ו ד,  נפ ש ט  עו ר  צ פו רן   מע לי ו ,מפ יר ו ת   הא י לן 

  :רצו בזה שיש שתי תכלית בלבוש

 .  להגן על הגוף מהפעלות החום והקור החזקהאחד

 עד שמפני .א לנו ללכת האדם ערום ויחף ומגולה ערותו כי חרפה הי. מפני הכבודוהשני

 לפי שכמה פעמים יתבייש האדם במלבושו אם .לבוש מלשון בושהזה אחשוב שנקרא 

 . להיותו ארוך או קצר יותר מדאי או לצורתו או לגוונו או לפחיתותו

 

 כי ה יה  עור בשרו קשה כצפור ן   ,ואמר שאדם הראשון קודם חטאו לא היה צריך ללבוש

 וגם היותו ערום לא היה בוש ונכלם כי היה ענן  .בלתי מתפעל כלל מהאיכיות החזקים

 כי אם כעינים וכידים וכרגלים ,כבוד חופף עליו כל היום ואיברי המשגל לא היו אצלו ערוה

 נעשה עורו דק ובשרו , אבל כשחטא יכסה את עורו בדרך מלאכותיי.ושאר איברי הגוף

 ,כי הנה בהתחדש לו המלבוש המלאכותיי.  באיכיותיורפה מתפעל מן האויר המתהפך

 . והוסר ממנו ענן הכבוד, והוא אמרו שנפשט ממנו אז עור הצפורן ,נתחדש לו צורך הלבוש

נה מה שלא היה מגנהו  י ג, והשתמש נפשו ברדיפת התאוות,לפי שבהפסק עיונו המדעי

 .  בעבור שנעלה מעליו ענן הכבוד שהוא השלמות השכלי,קודם

 . שיזכור אחריו,י זה נזכר פה הפסוק ה זה בהקדמת חטא אדםולפ

 .ג"והותרה בזה השאלה הכ
 

 בפסוק והנחש היה ערום: ד"השאלה הכ
 אבל גם מאדם ,הנחש ערום מכל חיות השדהוהוא שלא לבד יראה מהסיפור שהיה  

 .  כיון שנצחם בטענותיו,ואשתו היה ה וא יותר ערום

 כאלו קדמה טענה אחרת שאמר כמוסיף   ,אףון ויקשה גם כן  למה התחיל דבריו בלש

 אלא אם יפורש כדברי בעל ספר העקרים . וזה לא נזכר בכתוב,אף כי אמר אלהים :עליה

 והוא רחוק מכוונת . כאלו אמר אף וחימה יש לי על זה,שמלת אף היא מלשון חרון אף

 אמר כי יש לי שהיה לו לומר אף , עם שתחסר בו המלה הקושרת או הכינוי,הכתוב
 .אלהים לא תאכלו

 

 .במה שאמר הכתוב שהנחש דבר והסית והדיח לחוה: ה"השאלה הכ
 אם כן איך הסית , ולא היה מדבר, כי הנחש לא היה בעל נפש,דווהיא דבר מתמיה מא

 כי ההסתה וההדחה אינה אלא נתינת עצה וההמלכה  בדבר הניסת עם סברות ,והדיח

 כמו שביאר , וההמלכה  נמשכים מהכח השכליוהנה העצה. דחיוראיות נותנות הסתה לנ

 . הפילוסוף בס פר המדות
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 וששם השכל בו מי ששם אותו ,לת בריאתו בעל שכליואין להשיב שהיה הנחש בתח

 לחלוק כבוד לפרסים כי הנה הכתוב  הכניסו תחת סוג הבלתי ע"ראב כמו שכתב ה,באדם

 . ג אחד ולמתיחסים סו.והנחש היה ערום מכל חית השדה באמרו ,מדבר

 היה  ,ב ור ונאלםי ובחטאו שוללה ממנו ההש כלה והד, שאם היה הנחש משכיל ומדבר,ועוד

 .  כי היא הי תה באמת הגדולה שבהם,הכתוב מזכ יר ו בתוך קללותיו

 שהשטן ,חכמי האומות ונמשכו אחריו הגאון רבינו סעדיה במה שכתב גם אין להחזיק

 שהיא לא דברה מעצמה אבל ,ל בלעם ושכן היה הענין  מאתונו ש,היה מדבר לא הנחש

ומציאות שטן .  לא היה הנחש חוטא ולא נענש, כי אלו היה הדבר כן.בר בפיהיד' מלאך ה

 .  אבל הבל המה מעשה תעתועים,מדבר בפי נחש הם באמת דברים בלתי מצויירים

 .נסים ודרך פלא לתכלית רע'  כי לא יעשה ה,בור הנחש על דרך נסי שהיה דגם אין לומר

 כמו שאמר באתון בלעם ,גם שלא אמר הכתוב בענין  הנחש ויפתח אלהים את פי הנחש

 .בעבור שהיה  על דרך פלא

 

 ה"כ-ד" כתשובה לשאלה

 ] פרק ג–סיפור הנחש [
 ). ז-א,ג(  ויעשו להם חגורות...והאדם היה ערום

 . פור הנחש  ודבריוישלושה  המ ה  מהדע ות נפל או ממ ני בע נין  ס
 ,בור והולך בקומה זקופהיהבריאה היה הנחש בעל שכל ודדעת האומרים שבתחילת 

לו  הכחשת טבעי הדברים ו כי זה ו כ.בורו ונ קצצו רגליויושבחטאו הו סר ממנו שכלו וד

 .  ולא נזכר זה בתוך קללותיו בהי ותה העצו מה מכלם,ומהו יותי הם

 כמו שכתב  , שנראה לאדם בצורת הנחש,ודעת האומר שהנחש המדבר היה השטן

 .  וזולתו כי הם באמת מחשבות אין שאין בהם ממ ש סעדיהרבהגאון 

 אבל , שפשט הכתוב הזה אינו כלום, וה מחזיקים בבריתו הרב המורהמ שלישיתוהדעת ה

 . שהוא רמז מן החכמה הט בעית והאלהי ת

 .  שיעידו עליו פשוטי כתו בי התורה,פור אחד בכללויכי כבר הודעתיך שאין ראוי להכחיש ס

 

 שהוא יסוד הפרשה הזאת ,ן הסיפור  הזה אגיד לך פהכ ותו הנחשולכן דעתי בענין

  . כי לא איש דברים הוא, ולא האשה אליו, שהנחש לא דבר כלל אל האשה, והוא.ואמתתה

 

 ששם , כמו שאמר באתון בלעם,את פי הנחש' ולזה לא אמר הכתוב בענינו ויפתח ה

 אבל .'את פי האתון' יפתח הו' נאמר , ועל דרך פלא,בור האתון כפשוטויבעבור שהיה  ד

 אבל . לא בדרך טבע ולא בדרך נס,בר כללי לפי שלא ד,בנחש לא אמר שפתח את פיו

היה הענין שהיא ראתה את הנחש שהיה עולה בעץ הדעת ואוכל מפירותיו  פעם אחר 
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 והאשה חשבה בזה  וחקרה בעצמה כאלו היתה , ולא היה מת ולא ניזוק בדבר מ ה,פעם

 . 'לא מות תמותון'כי הוא בעלותו בעץ ובאכלו מפריו  היה אומר אליה  ו,מדברת עם הנחש
 

 מלפנו מבהמות ארץ ומעוף רךדל  והוא ע,אף היא במחשבתה תשיב אמריה על זה

 והם הם הדברים , כי היא עשתה התחכמותה וחקירתה ממעשה הנחש.השמים תחכמנו

 . שיחס הכתוב אליו

 כי הנה האמירה ההיא ענינה .האשהויאמר אל ואל תקשה עלי ממה שאמר הכתוב 

שאל נא בהמות ותורך ') ' ב ז"איוב י(והוא מלשון .  ומה שחשבה היא ממנו,הוראת פעולתו

וכן אמר במקום  . 'שיח לארץ ותורך ויספרו לך דגי הים') 'שם ח(או . 'ועוף השמים יגיד לך

. 'נינו שמענו שמעהאבדון ומות אמרו באז' 'וים אמר אין עמדי' 'לא בי היא'אחר שאול אמר 

 וידוע שהדברים האלה אינם בעלי 'מן הארץ תנינים וכל תהומות' הללו את ה'ודוד אמר 

 אלא שמתוך פעולותיהם כשיתבוננו בהם ,שכל ולא ידברו ולא יאמרו ולא יספרו ולא יהללו

 הם ידברו ויה ללו ויספרו כאלו הדברים עצמם מספרים ומגידי להם אותם ,בני אדם

  .לוליםהאמירות וה

 

רמתו ו ולא היתה ע,והנחש היה ערום מכל חית השדהלת הסיפור הזה יולזה נאמר בתח

 מה שלא היו  , אבל היה בעלותו בעץ לאכול לשבעה מפריו,ידועה והשכל וטענות נצחיות

 ומפני זה לא נאמר גם כן , ולכן לא זכר העוף כי אם חית השדה.עושים שאר חיות השדה

 כי אם בבקשת מזונו יותר מכל , ערמתו בהשכל ובדבור כמוהו לפי שלא היתה,מן האדם

 . חית השדה

 

 להודיענו שעשה אלהים את הנחש בזה ערום מאוד  ,אלהים' ואמר אשר עשה ה

 כי בעלותו שמה ואכלו  . כמו שיתבאר, כדי לנסות בו את האשה והאדם,בהשגחה פרטית

ש אומר אליה כל זה שנזכר  כאלו הנח, התבוננה האשה ונשאה ונתנה בעצמה,מפרי העץ

 אבל לא , ושבאה התקלה על ידו, אמת היה שהנחש סבב כל הרעה הז אתם כן א.הנה

 . שדבר בפועל כלל

 

 אף כי אמר אלהים
 שמא אמר לכם , אמרשמא ישמש אף שמלת י”רשכתב  ,אף כי אמר אלהיםואמרו 

  .כי ויקשה לפירושו מלת .אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן

כל שכן כי אמר אלהים   ובסוף אמר ,בר דבריםי כי ד,פורישזה היה סוף ס כתב ע"ראבוה

 . קר אם כן חסר מן הספרי והע.'וגולא תאכלו 

אף כי אמר אלהים לא  יותר ראוי לפרש שהיתה כוונתו לומר ,ולפי דרכם שדבר הנחש
ושהאשה נכנסה לתוך  .תאכלו מכל עץ הגן פן תמותון לא מות תמותון כי יודע אלהים
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 שאמר לא תאכלו מכל , ואמרה לו כאשר שמעה דבריו,יו כמשפ ט הבנות כדרך נשיםדבר

מפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים  אבל  מפרי העץ נאכל אין הדבר כן כי,עץ הגן
לא  :ואז גמר הנחש דבריו שהיתה כוונתו לדבר .לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמותון

 . מות תמותון
 

בענין הנחש ומחשבות האשה נראה לי לפרש הפסוק הז ה  האמנם כפי מה שפירשתי 

  :באחד משני פנים

פר  י וס. לומר מפני עץ הגן נאכל, או האשה בשמו,הוא שהיתה כוונת טענת הנחשהאחד 

פר הכתוב יוס .אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן ,לת דבריו של נחשיהכתוב תח

 וכתב .ותאמר האשה אל הנחשו  באמר,מיד גם כן ראשית מה שהשיבה האש ה על זה

 כאלו , אם באמרו מכל עץ הגן נאכל,קר טענת הנחש ותשובת הנחשילבאר מה היתה ע

 הנה אנחנו נחשים צפעונים ,אמר הכתוב אף על פי שאסר עליכם מפרי אכילת העץ הזה

 ואיך תעשה ,לו היא תשיב אמריה לויוכא.  כי מפני עץ הגן נאכל,ועקרבים לא נחוש אליו

 , הלא ידעת כי אמר אלהים שלא נאכל ולא נגע בעץ הזה פן נמות,תה הנחש הבריחזה א

  .ואיך אתה מתחייב בנפשך באכלך ממנו ותדבק בך הרעה ותמות

 . והוא הפיר וש הראשון

 

אף וענינו  . לא תאכלו מכל עץ הגן הוא שגזרת הכתוב היא, שבפסוק הזהוהפירוש השני
 וכיו ן בזה   .לכם הנה אתם לא תאכלו מכל עץ הגןרוצה לומר מה שאמר  ,כי אמר אלהים

ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה 'למה שנאמר בו בתחילת הבריאה 
 הנה פרי עץ הגן לא , שעם כל מה שנאמר להם אז בהיתר האכילה מפרי העצים'לאכלה

רי  שגם פ, והיתה תשובתם על זה.יהיה לאכלה ולא נכלל במה שאמר לכם ,הותר לכם

י אמר להם שלא יאכלו " שהש, זולתי פרי העץ הפרטי אשר בתוך הגן,העץ הותר להם

  .ממנו לתועלתם כדי שלא ימותו

 כפי מה ,וכבר ביארתי שהיה כל זה מטענות האשה אשר עשתה בשם הנחש ובשמה

 . שראתה ממנו בעלותו בעץ ואכילתו מפריו

 
 ].ה"ושאלה כ  [ד"והותרה עם מה שפירשתי בזה השאלה הכ

 אבל . ולא ידע דבור השם ומצותיו לאדם,בר הנחש ולא היה  מסית ומדיח בדבריוישלא ד

 .האשה עשתה טענותיה ממה שראתה בעלייתו ואכי לתו

 .  הנה יתבאר טעמו אחר זה- ואמנם למה נענש ונתקלל אם כן הנחש

 

  ?מנין ידע הנחש את הציווי לאדם: ו"השאלה הכ
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 ומאין באת .לאדם אשר צוהו לבלתי אכול מעץ הדעתגיד לנחש דבר השם ומצותו המי 

  ?להם הנבואה הזאת

 או איך הגיעה אליו הידיע ה   ,האם היה מ חוזה או קוס ם קסמים מעונן מנחש ומכשף

 ?הנעלמה הזאת

 האם היתה היא מבינה צפצוף נחשים ? דברי הנחש וצפצופוהואיך הבינה  האש

 והב ינה  האשה מתוך ,ו מורה באצבע ותיו או  היה הנחש קורץ בעיניו  מולל ברגלי?םועקרבי

  ?ע"ראב כמו שכתב גם כן ה,הרמיז ות כוונתו

 הוא מפועל השכל ומי שאינו משכיל אינו ת לפי שהרמיזו,תוליבאמת כל זה הוא דבר ה

 .רומז

 

 ]ו"תשובה לשאלה כ[
 לפי שהיא , שלא נאמר לאדם ולא צוה עליו,ולא תגעו בווהנה הוסי פה  האשה במאמרה 

ה אסר עץ " וחשבה לסכלותה שהקב.דם לא יתקרב ולא יזדווג אליה כל הימ יםחשבה שא

 ולא , לא באכילה המב י א אל הניאוף המופלג,הדעת המוליד תאות המשגל לאדם בהחלט

ולא תאכלו ממנו ולא תגעו  ולכן אמר .בנגיעה המבי א אל המעט ההכרחי והנ אות ממנו
 עשתה ,אוכל וחי לעולםומאשר ראתה שהנחש פעם אחר פעם היה עולה ו. בו

 . 'לא מות תמותון כי יודע אלהים וגו :הנחש במחשבתה משיב אליהבמחשבתה כאלו 
 

  :ש זה ה מאמר כך הואוופיר

  - סור אכילת עץ זה לאדם לא ימלטיא

 .  שלא יזיקהו אותו פרי באיכותו הרע וימ יתהו, שצוהו השם לתועלת אדםאם שנאמר

 . רצה האל שישתמש אדם במאכל הנכבד ההוא לפי שלא , שאסרו עליוואם שנאמר

.  כיו ן שה נחש אוכל ממנו ואינו מת,אמנם לתועלת אדם והצלתו מן המות אי איפשר שיהיה

 לפי שהעץ הזה יתן , והו א שהיה הצוו י לתועלת האל,ישאר אם כן הצד השני מן החלוקה

לה ומיוחדת אליו  והיא מעלה גדו,כח להוליד בנים ובנות ולה מציא נמצאים שלא היו בעולם

 צוה , וכדי שכב ודו לאחר לא יתן, ולכן מקנאתו.שברא והמציא עולם אחר שלא היה' ית

  .לאדם שלא יאכל מזה העץ המביא להו ליד ולהמציא

 לא מות : כלומ ר,כי שהוא אחד משמושי ,אלא ,כי יודע אלהים :ויה יה לפי  זה  פירוש

  .חו עיניכם והייתם כאלהיםנפק שיודע אלהים שביום אכלכם ממנו ואלא ,תמותון

 

  יודעי טוב ורעם והייתם כאלהי: ז"השאלה הכ
 שיחס ידיעת הטוב והרע , יודעי טוב ורעםבמאמר הנחש ונפקחו עיניכם והייתם כאלהי

  .םלאלהי
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 שאז לא היו בעולם רברביא לשיאמר עליהם  , אין מקום לו,רברביא אונקלוסומה שתרגם 

  .כן

 ואם היתה ידיעת הטוב ו הרע ,כאלהים יוצרי עולמות אמרו והיי תם ל"חזאף כי 

 .פול באל יתברך הידיעה ההיאי איך ת,מהמפורסמ ו ת שנאסרו לאדם מפני שלמותו

 

 ]ז"תשובה לשאלה כ[
 . שהיה האדם מעיין בדעתו ועיניו הכבד מה ביט באשתו כי יפה היא, העיניםתורמז בפקחו 

 ולא ,ים המוחשים החומריים נפקחו עיניהם להביט בדבר,אבל עתה באכלכם מהעץ

 ואל תחשבו שיה יה ז ה  לכם חסרון : וכאלו היה אומר לה.יתבודדו תמיד בהשגת העיוניות

רוצה לומר כאלהים הממציא בידיעתו  . כאלהים יודעי טוב ורע שתהיו , אבל בהפך,ידיעה

 כן אתם תולידו בנים ובנות שהם טוב מצד המציאות ,נמצאים בעולמו טובים ו רעים

 . דולםיר ח שיש בגו רע מצד העמל והט,ש מהםהמתחד

 

.  לפי שהאלוה יתברך בה יותו יודע עצמו ממציא כל הנמצאים,והנה אמר זה בלשון ידיעה

  . ימציא ויוליד את בניו שלא היו,וכן האדם בהיותו יודע את אשתו

והייתם  .  מן העץ אכל וברא את העולם: כל אומן סני לחבריהל"רזועל זאת הכוונה א

 .הים יוצרי עולמותכאל

  :אליעזר' ב מ פרקי ר"ובפרק י

  ת היו  ,  כ י   בשע ה   שא ת ם  א וכ ל ים   ממ נ ו , אמ ר   הנ חש   א ל  ה א ש ה  א ין   ה צו ו י   הז ה  א ל א  עי ן  רע ה 

 .   כמ ו תו   בו נ ים  ע ול מ ו ת

 . לה  מה שביארתיווהכו ונה כ

 

 מה כי אם . בלתי נכנעים למצוה,והייתם כאלהים יודעי טוב ורע , פירשווחכמי האומות

 כי תדמו , מבלי שתצטרכו לצווי כלל, ומה הרע ותרחיקהו,מה הטוב ות עשהושאתם תדעו 

 כי הוא יודע הטוב והרע בהח לט ועושה , שאינו עלול ולא מצווה מאלוה אחר,לאלוה העולם

  . אבל לא אמר שיהיו אלהים ממש.כרצונו ולא במצוות אחרים

 . ז"והותרה בזה השאלה הכ
 

 . וב העץ למאכל ונחמד העץ להשכילבאמרו ותרא האשה כי ט: ח"השאלה הכ
 . כי איך ראתה האשה כל זה אם עדין לא אכלה ממנו ולא נגעה בו,והיא

לא מות והנחש אמר  ,כי ביום אכלך ממנו מות תמות שאם האל יתברך אמר ,ועוד
 . למה זה האמינה האשה דברי הנחש ולא האמינה דברי השם ,תמותון

 שהיה טוב הע ץ למאכל ולא רע כדבר ,עתוומה הראיה ו המופת שעשה הנחש לאמת ד

 . השם
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 כי אם בעשותו נסים ,לקיים מצותו'  והנה אנחנו לא נאמין לנביא אשר ידבר בשם ה

 ואיך אם כן האמינה האשה בדברי הנחש אשר דבר כנגד מצות ,ונפלאות לאמת נבואתו

 . והוא מתמיה מאוד. מבלי ראיה ולא מופת, וביטול דברו,השם

 

 ח"כתשובה לשאלה 
תתו מחשבת האשה ילו כפי אמו הוא כ,ובעבור שהיה  הסיפור הזה  עם היותו מיו חס לנחש

  .ותרא האשה כי טוב העץ למאכל לכן ביארו הכתו ב באמרו ,וטענותיה

בר אליה י לפי שלא ד, ולא שהאמינה לדבריה,כי הנה לא אמר ותשמע האשה לקול הנחש

 והפסוק הזה הוא בלי  ספק עדות ,ראבל שהיא ראתה בעצמה ומחשבתה כל זה שזכ. כלל

 אבל , ולא האשה אליו,בר הנחש אל האשהי רוצה לומר שלא ד,ברורה על מה שביארתי

שהיה כל המשא ומתן הזה טענות האשה כפי מה שהתעוררה ממעשה הנחש ואכילתו 

 . מהעץ ההוא

 

ה   כיון שהנחש באכלו ממנו הי , שהיה העץ טו ב למאכל,האמת הברו ר הוא מה ש ביארתי

 , כלומר יפה אף נעים במראהו, ושהיה עם  זה תאוה לעינים.שמן חלקו ומאכלו בריאה

 רוצה לומר שהיה ראוי שיחמוד , וראתה עוד שהיה נחמד להשכיל.שיתאוו אותו העינים

 כי אחרי שנקרא שמו בדברי השם .האדם העץ ההוא כדי שיבא להשכיל ולדעת טוב ורע

 . ה מורה שתבא באמצעתו הידיע,עץ הדעת

 ותתן גם , אז היא מעצמה לקחה מן העץ ותאכל,וכאשר ראתה כל זה מעצמה ומחשבתה

 חשבה כי ,כי בעבור הי ות ענין העץ הה וא להרבות התאוה למשגל. לאשה עמה ויאכל

 .  כי התאוה צריכה בפו על ובמקבל,היתה צריכה  אכילתו לשניהם

 אם :ו" אלא שהיא עשתה ק. והיה ראוי שיאמר ותקח ממנו,והתבונן באמ רו ותקח מפריו

 הוא בעצו טוב למאכל ותאוה לעינים ונחמד להשכיל עם כל גסות ,העץ עצמו נושא הפרי

 .  שהוא המובח ר שבעץ והשלם שבו, כל שכן וכל שכן שיהי ה טוב הפרי,העץ

 

ומעץ הדעת טוב ורע   מר שנא, כי אם על העץ,גם חשבה שהצווי  האלהי לא היה על הפרי

 .  שלא אכלה מהעץ אלא מהפרי שלו,לכן אמר ותקח מפריו ותאכל ו.לא תאכלו ממנו

 . ח"והותרה עם מה שפירשתי בזה השאלה הכ
 

  .באמרו ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם: ט"השאלה הכ
 וכמו שאמר ויהיו שניהם ערומים ולא ,שהיה ראוי שיאמר ויתבוששו כי ערומים הם

  .יתבוששו

 . כי יודעים היו אותו תמיד, ולא ידיעה שהיו ערומים מ בלי לבושכי לא נתחדשה להם ראיה

 . שלא היתה להם עד כה,אבל נתחדשה להם הבושה
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 ט"תשובה לשאלה כ
 שעשתה טענות מחקירות על הצווי ,פור הזה להודיע  פשע האשה וחטאתהיובא הס

ת  והמצומ וד נאה למתפלספים החוקרים בעיונם על י וזה ל. ולכן נתקללה,האלהי להכחישו

מה ועו ן   י שהוא באמת ז, ועוזבי ם תורת השם ומצוותיו, ונוטים לחקירותיהם,האלהית

 . פלילי

 

 אלא נתנה לו ,פרה דבר מטענותיה לאדםיפר הכתוב  שהאשה בגסות רוחה לא סיוס

 והוא גם כן לסכלותו לא שאלה למה עברה .לאכול כאלו הוא כבוש תחתיה שיעשה מצותה

 רוצה  ,שניהם  ואז נפקחו עיני, אבל מיד כשנתנה בידו אכל ממנו.וה י א לא תצלח' את פי ה

 , וההשג ה השכלית שהיו ב התקו הד בקויספ כי ה.לומר לעיין ב איברי המשג ל ותענוגו

 . הם וידעו כי ערומים,ונפקחו עיניה ם להסתכל בתאוה ובגוד ל לבב בדברים חומריים

 וישתדלו לקחת . מבלי לבושכלומר שאז הכירו ו ידעו כי חרפה היא להם בהיותם ערומים

 , לא מלבושים מכסים את כל הגוף,מן הבא ב ידם לתפור עלי תאנה ולעשות להם חגורות

בראשית  וב. כי זה חשב ו להם לכבוד  ולתפארת.כי אם חגורות לבד לכסות בשר ערוה

רצה שהמעשה  הרע ההוא . עלה תאנה עלה שהביאו תאנה לעולם) ט"פרשה י (רבה

  .לםו הביא תאנה ומות לבני אדם כ,נים בחטאםשעשו ההורי ם הראשו

 

 .והתבונן אמרו  ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם

כי . שהיו אדם ואשתו קודם לכן בלתי יודעים כבהמותיוסף בן גוריון שאין הכוונה כדברי 

 .  ושלם היה במדע השכלי,הנה אדם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא היה

 כי הנה ידיעת שני ההפ כים  , שהיו  יודעים קודם לכן בטוב ול א ברעי”רשוגם אינו כדברי 

 . אמת הוא

 שאדם ואשתו קודם שחטאו היו יודעים , כמו שיתבאר אחר זהאבל אמתת הענין הוא

ומוכני ם להזדווג כפי הראוי והנכו ן כמשפט ] ?נהנים[ והי ו כחנים ,הטוב ו הרע בהכרח מדעי

 השיגו וידעו הטוב והרע בהכ רח שמושי ,ווכאשר חטא. השכל לתכלית ההולדה לבד

 משתמשים ,דור הגשמי השכליי לפי שנעשו כחותיהם הגשמיו ת מורדים כס,מריוח

ערו אז שהיו איבריהם המשתמשים במשגל מכוערים י ומפני זה ש.בהפלגה בתאותם

  . כי הם היו הראשונים במורדי אור, עד שיצטרכו לכסותם בחגורות,ומגונים כפי מ עשיהם

 

 מגולי ם ונעדרי המלבושים שעשה הטבע ,דם ואשתו להיותם זק ופים ונצבי  ה קומההא

 , היה  סיבה שהרגי שו וידעו כי  ה ם באמת היו  הערומים,מעור עב או  צמר או שער או נוצה

 ולכן עשו להם חגורות לכסות בשר ערוה .ושאר הבעלי חיים לא היו ערומים בערכם

 . םלהיותה מגולה בהם יותר מבשאר הבעלי חיי
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 מלבד שיכסו ערותם בעור או ,והנה גם היום זהו דרך הכושי ים בארצם ללכת ערומים

 . בבגד צמר וגם בכפות תמרים

 

 ט"והותרה עם מה שפרשתי בזה השאלה הכ
 . ולכן לא יתבוששו,שנתחדשה להם אז ידיעת בגנות גלוי הערוה

 

 במה שנתחבא האדם ואשתו : 'השאלה הל
 והנה . ולא זכר הכתוב שיצאת אשתו, מיד יצא אדם,אלהים'  בשמעם את קול ה,אחר כך

ואם .  למה נחבא, ואם היה דעתו לצאת לדבר עמו. בידוע הי ה שי קראהו האל,כשנתחבאו

  .פושי למה מיד שקרא יצא מבלי בקשה ולא ח,רצה להסתר מלפניו ושלא יראה

הלים ת( הלא ידע אדם מה שאמר ראש המשוררים ,ובכלל הבקשה הזאת למה נתחבא

 . '' ואציע וגו,אם אסק שמים שם אתה'. 'אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח') 'קלט ז

 

 ' לתשובה לשאלה

 ) יג-ח,ג(  הנחש השיאני ואוכל...אלהים' וישמעו את קול ה

 ֱאלִֹהים ִמְתַהֵּלְך ַּבָּגן ְלרּוַח ַהּיֹום ’ קֹול ה- ֶאתַוִּיְׁשְמעּו ח
  :ֱאלִֹהים ְּבתֹוְך ֵעץ ַהָּגן’  ִמְּפֵני הַוִּיְתַחֵּבא ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו

  :ָהָאָדם ַוּיֹאֶמר לֹו ַאֶּיָּכה-ֱאלִֹהים ֶאל’  הַוִּיְקָרא ט
 

 .יונה המדקדק'  בשם רע"ראב כמו שכתב ה,אדם על מתהלך בגן שאמר ויותר נכון אצלי

כי  ,אלהים מתהלך בגן לרחף עליו ולקרר לרוח היום'  ששמע אדם קול ה,וענינו אצלי

 ואז שמע ,בהיותו מתחמם מאוד כחום היום היה  מתהלך בגן לאותו צד שהרוח נושב משם

 ובו ידע כי השכינה האלהית באה , שהוא היה קול נברא מגיע לאזניו,אלהים' את קול ה

 .לדבר אתו

 

  :ונתן הכתוב ב זה שתי סיבו ת

היה אדם  שהמקום שהיה עו מד שם הוא גרם לו השלמות הנבואיי  ההוא אף שלא האחד

 .אלהים' רוצה לומר ששמע את קול ה ,מתהלך בגן והוא אמרו ,ראוי אליו מפאת חטאו

  . ההיאה ושלמות המקום הביאו למעל, לפי שהיה אדם מתהלך בגן,ולא מנעהו מזה

ותנח ') א"במדבר י( כמו , ורוח הוא שם לנבואה.לרוח היום היא אמרו ,שניתוהסיבה ה

 לפי שאותו יום , וענינו שהזמן סי יעו גם כן לזה,דבר בי' וח ה ר,)'ג ב"ב כ"ש ('עליהם הרוח

 . בר השם עמו פעמים רבות באותו יוםי וד,נתיחד לחול עליו הרוח הנבואיי העליו ן

 . בת נבואת היום ההוא  נמשכה לאדם שמיעת הקול האלהיי רוצה לומר לס,לרוח היו םולכן 
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ולפי שאין אדם עובר עבירה אלא .  קדושת המקום ומעלת היו ם:בותיהנה אם כן  שתי ס

סנהדרין (ל " כדבריהם ז, או שניהם יחדרסותאם כן נכנסה בו רוח שטות או רוח אפיקו

 ,כ לי די סכלות" ובא כ,פר הכתוב  שכאשר חטא אדם נתעלמה ממנו ה הלכהי לכן ס,)ב,ח"ל

  .רואה אותנו'  בחשבו אין ה,עד שמלאו לבו להתחבא מפני השם

 ע באותו העץ הידו, כי אם בתוך עץ הגן,תחבאו בתוך עצי הגןמ רו שלא נווהתבונן א

 ומפני שנחבאו בתוך אותו עץ . ובו  נתחבאו, חגורותם וממנו עשו לה,שחטאו כי ממנו אכלו

 . שהיא מלה תורה על המקום,ה איכ: אמר לו הקדוש ברוך הוא בתחילת דבריו,עצמו

 שמא לאכול , בת וך אותו עץ מה לך פה עומד,כלומר הלא ידעת באיזה מקום אתה יו שב

  ?ממנו באת שמה

 . 'והותרה בזה השאלה הל
 

  .בתשובת אדם אל האלהים: א"השאלה הל
  .א שהשיבו את קולך שמעתי בגן ואירא כי ערום אנכי ואחב,על מה אמר לו איכה

 .  כי היא היתה התשובה ה הגונה למאמר איכה,וזה כי למה לא השיבו הנני

 .ואכלם כי ערום אנכי ואבוש והיה לו לומר .ם אנכי כי ערואואירולמה אמר 

  . והנה כב ר עשו להם חגורות,ועוד כי איך אמר שהיו ערומים

 גם כי שאר הבעלי חיים  . כיון שקודם זה  היו ערומים  ולא נחבאו,ומה ה יתה טענתו בזה

  .היו גם כן ערומים ואינם מתחבאים

נה לא הוכיח ו הקדוש ברוך הוא  וה. צדדים מהטעות בתשובה הזאתחמשההרי לך בזה 

 . ומבואריםםעליהם בהיותם דברים גלוי

 

 א"תשובה לשאלה ל
 כי הוא . שאין ראוי לשופט שישפוט אדם מה אם לא ישמע טענתו,ולמדנו יתברך בזה

 .  לא ענשו עד ששמע טענתו,יתברך עם היותו יודע תעלומות לב

 אבל . קריאהת איכה לתכלירמ לפי שלא היתה הכוונה במא, הנניםוהנה לא השיבו אד

 לחשוד אותו אולי לאכול מן העץ  ההוא בא  ,לשון תוכחה  על המקום אשר הוא יוש ב בו

 . שמה

אלהים הנה לא נתחבאתי '  ה, כלומר.את קולך שמעתי בגן ואירא :ולזה השיב ו כפי הענין

ק ול והוא ה , כי את קולך שמעתי, חלילה לי,בתוך העץ לאכול ממנו ולעבור על מצותיך

אותו קול  .'אלהים על האדם וגו' ויצו ה כמו שאמר .והצוואה אשר עשית לי בענין הגן

 .  ובזה הכח יש החטא והעלימו, על המצוהר רוצה לומר יראתי מעבו,ואיראשמעתי 
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 חוזר לאמרו ואיראואין אם כן אמרו  .שערום אנכי ואחבא היא מפני התחבאובת יאמנם ס

כי  ואמרו .את קולך שמעתי בגן ואירא , המאמר הראשוןם אבל הוא תשלו,כי ערום אנכי
מושי ו י משחד שהוא אאלא תשמש בלשון כי תומל. התחבאו הוא טעם וסיב ת ערום אנכי

 אלא , או הייתי רוצה ל עשות, כאלו אמר הנה לא נחבאתי בעבור חטא שעשיתי.האמתיים

  . ואחבא מדרך המוסר,לפי שערום אנכי

 לפי שהיו בלבד לכסות בשר ,עם היות שכבר עשו חגורות ,והנה קרא את עצמו ערום

 . א ולכן אמר שנחב. כל שאר הגוף ערום מבלי לבושר והיה נשא,ערוה

  .א" בזה השאלה הלהוהותר
 

  . אתהםבמאמר השם מי הגיד לך כי ערו: ב"השאלה הל
  ולא היה, לפי שיוכל אדם להשיבו  שהוא מעצמו השיגו ויד עו,כי הוא יראה מאמר בטל

ו אם הוא  י ישיג בי דד שאדם מבלי מגית כי זה ו מכלל המוחשו,צריך לאדם שיודיעהו לו

 .  או מלובשםערו

א אדם ושלא יב'  כאלו ייטב ב עיני ה,הוא בלתי הגון' מי הגיד לך וגוגם שהמאמר הזה 

 . אם לאםלכלל דעת אם הוא ערו

 
 ב" לתשובה לשאלה
 זה את ם הנה דבריך סותרי,כלומר .ן העץ המ,מי הגיד לך כי ערום אתה' והנה השי בו  י ת

 ומצד , ויראת מאלהיך מעבור על מצותו, מצד אחד אמרת ששמעת קול מצוות הגן,זה

  כי הנה קודם , וזה אי אפש ר שתדע אם לא אחרי האכילה מהעץ,אחר אמרת שאתה ערום

 .לזה ערום היי ת גם כן ולא נחבאת

 והוא הביאך להשתמש , מן העץהאם אכלת. עתה מה שלא ידעת עד כהומי הגיד לך 

 כי הנה הידיעה הזאת  , אבריו וצורך המכסה בהםת בגנור ולהכי,במשגל יותר מדאי

 . מהשטיפה בזימ ה ורדי פת התאוה לא בחר השם בהתלהיותה נמשכ

 . ב"והותרה השאלה הל
 

 ?נחש מה זאת עשיתאת הלמה לא שאל : ג"השאלה הל
 .ו ששאלו לאדם ולאשתו כמ,למה לא שאל יתברך לנחש מה זאת עשית

 אבל . מכאן שאין טוענין למסית,אמר רבי יו נתן) א"ט ע"סנהדרין דף כ (בבראשית רבהו

 . זה דרך דרש הוא

 ולכן לא שאלו , ולא בגדר החטא,ואהו לא נכלל בצ,ואם נאמר על היות הנחש בלתי משכיל

 . וקשה ולמה אם כן נתקלל ונענש.אליו
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 ג" ל לשאלהתשובה
האשה אשר  ואמר .ת הוכרח להודות על האמ,דם את עצמו נתפש בדבריווכאשר ראה א

 י אם כ, אני לא חטאתי מעצמי, רוצה לומר.נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל

 . והיה לי להאמין בדבריה, בעבור שנתת אותה לי לעזור,להסתת האשה ששמעתי לקולה

 .  למה נתת אותה לי,שאם לא כן

 כמו שעשית אותה לי , היא עשתה נתינה לי, אשר נתת עמדיהאשה הלשון אמר תולצחו

 . נתינה ממנה

 

 ת כאומר הנה נתת סם המות לבעליך והרג,מה זאת עשיתוהנה אמר יתברך לאשה 

  . כאשה רצחנית קטלנית הורגת את אדוניהי וראוי שתמות,אותו

  .והיא השיבתו  הנחש השיאני ואוכל

 

  : דבריםשניוכללה במאמר הזה 

 גם לי הסית הנחש במה שראיתיו ,אם טענת ההסתה שנתן אדם בעדו היא טובה האחד

תיתי את אדם י גם אני לא פ,יםואם הנחש לא השיאני בדברים כי אם במעש. אוכל וחי

 .  שנתתי לו לאכול ואכל,בדברים כי אם במעשה

כלתי  כיון שגם כן א, כי איך אקרא אני רצחנית וקטלנית מפני שנתתי לאכול לבעלישניוה

  .ואוכל והוא אמרו . וידוע שלא רציתי להמית את עצמי.אני ממנו

 

 כי לא היה ב על שכל ולא עשה מה ,והנה לא שאל האל יתברך לנחש מה זאת עשית

.  ומה לו בזה  מן האשם. כי הוא הי ה אוכל למלא נפשו כי ירעב.שעשה להטעות את חוה

 . ו בלתי ב חיריי בו עם היות,האמנם נתקלל לפי שהוא היה סיב ה לחטא הזה

 .ג"והותרה בזה השאלה הל
 

 בקללות הנחש וענשו: ד"השאלה הל
 . ואינם עונש ולא קללה,שהם כפי הנראה דברים טבעיים נמשכים מטבעו ו צורתו המיניי ת

 וכן מצינו בעלי חיים . הוא כפי טבעו ארור אתה אם עליו נאמר,ת שבוולפי שהארצי

פ מציאותם טוב " כי עכ, ואינם ארורים,בני אדםאחרים וצמחים שהם ארסיים ומז יקים ל

  . כמו שזכר הפילו סוף,מהעדרם

.  וכמה מהדגים והשרצים יש שאין להם רגלים. כי אם טבע, אינו עונשעל גחונך תלךוכן 

 כי  . קצתם להם כרעים וקצתם אין להם כרעים כלל,דוומהם יש שרגלים להם רבים מא

 כמו שנזכר בספר  , וכפי  הכרח פעולותיהם,יותת האלה נמשכות לצורותיהם המינוהתמונ

 כמו שאינו בתולעים , אינו בנחש קללה ולא עונש,על גחונך תלך אם כן .בעלי חיים

 . שאין להם רגלים ולא סנפיר וקשקשת, ולדגים שבים,הארוכים
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 כמו שלא ידרוש בשאר בעלי חיים למה ילך ,ואין מקום לדרוש סיבה ב כמו אלו הסגולות

 .לים וזה בארב עהזה בשתי רג

 לפי שהוא מזון מיוחד לנחש , אין ראוי ליחסו לעונש,ועפר תאכלוככה במה שנאמר בנחש 

 הוא מזון טבעי לא , ומה שזה דרכו. ובו  יחליף התכתו באופן שישמור מציאתו,שבו יוזן

 . עונש

 וטבעו   , הוא דבר מחויי ב כ פי הטבע לה י ות הנחש ארסיי,וכן איבת  הנחש והאשה ו זרעה

  . יחייב האיב ה בטבע, וכל דבר שהוא להפכו ומנגדו.גד לטבע האדםומנ

 . לא על צד העונש, הוא דבר מחויי ב כפי הטבע,הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקבוכן 

  וכאשר יארוב לנחש יכהו על קדקדו וירצץ מוחו כי  תנועתו היא  ,לפי שהאדם נצב הקומה

 .אדם יאחזנו בעקבו הקרו ב אליו כאשר יארוב ל,מלמעלה למטה והנחש מצד שפלותו

 
 ד" לתשובה לשאלה

 ) טו-יד,ב(  ואתה תשופנו עקב...אלהים אל הנחש' ויאמר ה

 ַהָּנָחׁש ִּכי ָעִׂשיָת ּזֹאת -ֱאלִֹהים ֶאל’  הַוּיֹאֶמר יד
  :ְיֵמי ַחֶּייָך-לְּגחְֹנָך ֵתֵלְך ְוָעָפר ּתֹאַכל ָּכ-ַהְּבֵהָמה ּוִמּכֹל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ַעל-ָארּור ַאָּתה ִמָּכל

  : ָאִׁשית ֵּביְנָך ּוֵבין ָהִאָּׁשה ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא ְיׁשּוְפָך רֹאׁש ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקבְוֵאיָבה טו
 

 והאשה , הנחש ראשונה במה שעשה,בות מקדימו ת ומגיעות בחטא הזהיכמו שהיו הס 

 ככה בזה הדרך נזכרו - אחרונה באכלו מידה והאדם ב,אחר כך במחשבותיה וט ענותיה

  :קללותיהן

 אלא , אינו שדבר השם עמו,אל הנחש' וענין ויאמר ה.  שהיה התחלהראשונה לנחש

 . שענינם הגזרה, ודומיהם'ויבא ערוב' אמר .'כי הוא אמר ויה י' כל זה מלשון .שגזר עליו

 שהנחש לא דבר ולא ,שזה יעי ד ויאמת מה שביארתי לךכי עשית זאת  ,ומה טו ב אמרו

ולכן קללו על .  אבל היה סיבה לכל הרעה הזאת בעלותו בעץ באכלו מפריו,הציע טענות

 .  כי לא דבר כלל, ולא על ההסתה והד בריםכי עשית זאת באמרו ,המעשה

 

 וימשכו ממנה שאר הדברים הרעים שזכר ,והנה קללת הנחש לדעתי היא אחת בלבד

לת יצירתו היה נזון מעשב השדה כשאר הבהמ ה   י בתחוזה כי הנה הנחש. בחיוב הכרחי 

 כי הנזון  י דמה טבעו , ה יה טבעו ו מזו נו כמזג שאר החיות בקרו ב, ו בהי ו ת מזונו כן,והחיה

 עד שמפני זה  ,וידוע שהחיות והב המות האוכלו ת ירק דשא אינן רעות ולא מזיקות. למזונו

 לא ,ואריה כבקר יאכל תבן') 'א ז"ישעיה י(אמר הנביא מועד לזמן הגאולה ברוב השלום 

 ולכן הן  , יע ן  החיות הטור פות הן נזונו ת מהבשר לא מעשב הארץ.''ירעו ולא ישחיתו וגו

 והשור והשה כבשים ועזים איל וצבי ויחמור   , אדם יאכלו,מזיקות כי ילמדו לטרוף טרף

 .  מזגם טוב לא רע ולא מזיק,ושאר הבהמו ת שיאכלו עשב הארץ לח או יבש
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 אמנם כאשר בערמתו .לת הבריאה היה  טבע הנחש ומזגו בלתי רע ובלתי מזיקכן בתחי

 הני נתקלל בשש, ועלה בעץ לאכול מפריו,לא נסתפק באכילת העשב שנתן למאכלו

 ,ארור אתה מכל חית השדה ועל זה נאמר . ועשאו עפריי,הקדוש ברוך הוא טבעו ומזגו
 וימשך מזה .י ה מזונו ע פר האדמה אבל יה,כי היתה ארי רתו שלא יאכל מירק עשב כמוהם

 אבל יהי ה מזונך , ולא תעלה עוד על עצי השדה, כלומר. לפי שעפר יאכל,שעל גחונו ילך

 . כדי לבקש מזונך שמה, ובעבור ז ה תלך על גחון סמוך לעפר הארץ,בלבד העפר

  

 ,ר ולהתערב עמך במזו ן אח,ואם האשה הסכלה רצתה להדמות אליך באכילת העץ ההוא

 ובין , איבה בינך ובין האשה ימשך בהכרח,אשר יהיה מזגך ארור שחוריי ועפרייהנה כ
.  שהוא מזג קרוב לשווי מאוד,גד למזג האנושיובהיות מזגך בקצה המנ ,זרעיך ובין זרעה

הוא  עד שמפני זה  ההתנגדות המזגיי ,ומזג הנחש לעפריותו רחו ק ממנו בקצ ה האחרון
 כי כן ימיתו  , ולכן יכה או תך בראש, ישתדל להרגךרצונו לומר שהאדם תמיד ,ישופך ראש

 כי , בראשם אלא כשיכו אות, כי עוד יוסיפו סרה, לא בשיכו אותם באמצע גופם.הנחשים

 . אז יתבטל החיות מהם בהחלט

 ים  שהוא מאיברי גופו  הי ותר קרוב, רצונו לומר שתנשך האדם בעקבו,ואתה תשופנו עקב

 . אליך

  נמשכה בו קללת,נחש שנתחלף ונשחת אחרי חטא אדםלוף מזג היהנה התבאר שמח
 .בהיותו מזג ו יותר ארציי ורחוק מהשווי מכ ולם ,ארור אתה מכל הבהמה ומכל החיה

 ומזה נמשך הלוכו על גחון ס מוך לארץ לבקש מזונו ,ומפאת מזגו  ימשך היות ע פר לחמו

 ומהיות מזגו   . כמו שעשה,ולכן לא יעלה עוד בעץ הדעת לאכול מפריו. שם שהוא העפר

 נמשכה האיבה והשנ אה ביניהם להרוג ולהשחית האחד ,בקצה המנגד למזג האדם

 . לאחר

 

 לכן היה  ,תקלתו על ידו  למה שבאה,ובעבור שזה  כולו נתחדש בנחש אחרי חטא אדם

 .ענינו קללה שקללו השם

  .ד"והותרה בזה השאלה הל
  

 ) טז,ג( והוא ימשול בך... אל האשה אמר

 ָּׁשה ָאַמר ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ִעְּצבֹוֵנְך ְוֵהרֵֹנְך ְּבֶעֶצב ֵּתְלִדי ָבִנים ָהִא-ֶאל טז
   :ָּבְך-ִאיֵׁשְך ְּתׁשּוָקֵתְך ְוהּוא ִיְמָׁשל-ְוֶאל

 
 נשי האשהובע: ה"השאלה הל

  . ולא באו על צד העונש,שכפי הנראה הם גם כן דברים טבעיים
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 בעת י צירת הולד הל מה שיקר עאמראם היה שנ , בעצב תלדי בניםהראשוןואם 

ולד הולד מאותו העצר יתחדשו בבטן המלאה יו לפי  שבהעצר דם הנדות בה,בבטנה

 .חבלים ועלופים וכאבים גדולים

 לפי שבעת גדול העובר וצמיחתו , הוא גם כן טבעי,והרונך באמרו ,שזכרוכן צער ההריון 

וצץ הבן בקר בה ו תאמר אם  גם יתנועע ויתר. יתפשטו ויתנפחו עצבי האם,חדשים' משך ט

 . 'למה זה אנכי'כן 

 ,הוא דבר טבעי בצאת גשם גדול ממקום צר ,בעצב תלדי בניםשהוא  ,השלישיוכן 

 ם ויתחדשו ממנו צירים וחבלי,ב הכרח שימתחו העצבים אשר בצואר הרחם חייב יתשי

 .דעת אשר לא אכלו מעץ ה, הבעלי חיים הבלתי מדבריםת וכמו כן יתחדשו לנקבו.ליולדה

חולל ' '' תכרענה ילדהן תפלחנה וגו,הידעת עת לדת יעלי סלע') 'ט א"איוב ל(כמו שאמר 

 . העונשדצל  לא ע, הנה אם כן בעצב תלדי בנים הוא דבר טבעי.'אילות תשמור

 כן תשוקת ,הוא דבר טבעי כתשוקת החומר לצורה , ואל אישך תשוקתך,הרביעיוכן 

 . הנקבה לזכר מאיזה מי ן שיהיה

 לפי ',להיות כל איש שורר בביתו' הוא דבר טוב ומו עיל ,והוא ימשול בך שאמר החמשיוכן 

 ולב אחד שוטר , כמו שהוא גלגל אחד מקיף ומנה יג בכל,שכל הנהגה תעלה לראש אחד

 , ולכן היה  הראוי  שימשול האדם באשתו.אנשי העירב ומלך אחד יהיה לכלם ,ומושל בגוף

 .נו אם כן בזה עונש ולא קללה לאשה ואין ל.כמו שתמשול הצורה בחמרה

 

 ה" לתשובה לשאלה
 והנה לא אמר לה כי שמעת לקול הנחש .לל את האשהילל את הנחש קיאחרי שק

 לפי שהנחש לא דבר , כמו שנאמר לאדם,ותאכל מן העץ אשר צויתיך לבלתי אכול ממנו

מתת מה  וגם זה מעיד ומוכ יח על א. ולא נתן לה לאכול,אל האשה כלל כמו שביארתי

 . שפירשתי בזה

 .'אלהים על האדם וגו' ויצו ה כי הנה קודם בריאתה נאמר ,גם השם לא דבר אותה דבר
 ושמפני זה ה יתה גם היא ,אבל היתה ראויה לעונש להיותה עצם מעצמיו ובש ר מבשרו

 , והי ה ראוי שתעשה היא כמעשה בעלה ותלמד ממנו ויאכל ממנו,נכללת במצותו ואזהרתו

 .בת חטאוי ותהיה היא ס,המד ממנה ויאכל מיד ילאלא שהו

 קללת ההיתש כמו ,דהידה כנגד מי כפי חטאה מה שהית, אחשובהואמנם בענין קללת

 ונתנה לאדם לאכול ממנו כדי להרבות , טוב ורעת כי לפי שהאשה אכלה מעץ הדע.הנחש

  : תכליותחת משלוש אין ספק שבחרת בזה לא:יתברך אליה'  אמר ה,המשגל

 . קש ערבות המשגל ותענוגואם לב

 . ואם לענין הולדת הבנים

 . ואם כדי שילוה אישך אליך ויאהבך
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ה ארבה הרבש יהי ה בהפך , אם בקשת תענוג וערבות,כלומר. ולכן קללה כנגד שלושתם
 ואמר זה לפי שכאבי הנשים וחלייהם יתרבו מן כאבי האדם מפני חולשת חומם .עצבונך

  . וכמו  שכתבו הטב עיים,הטבעי

 , כמו שחשבו אנשים, על עצבון ההרי ון או העקרותה ארבה עצבונךולפי זה לא אמר הרב

 . אלא על העצבים והכאב ים שהאשה מעותדת אליהם יותר מהאיש

 

עצבונך  לא יהיה כ ן כי הנה יתרבה , להיות אם הבנים שמחה,ואם בקשת לרבות המשגל
 וגם ,עצבי וכאבי ההריו ן ו הלידה ורמז בזה  על .בעצב תלדי בנים וידוע שתמיד .והרונך

 . 'יולדו על ברכי יוסף' כמו שאמר ,על צער גדול הבנים שגם כן נכלל בלשון הולדה

 ) 'פרשת כ (בבראשית רבהוכן דרשו 

ת לד י ז ה   צער  .  בעצ ב  זה  צ ער  ה נפ ל ים .    ו ה רו נך  ז ה  צע ר  העד ו י ,עצב ו נך  ז ה  צ ער  הע ב ור 

 . ב נ ים  ז ה  צע ר  גד ו ל  ב נ ים .  ה לי ד ה

 . ניני הבנים הם צערורצו לומר שכל ע

 

אל אישך תהיה   כי תמיד , הנה לא יהיה כן,ואם בקשת זה כדי שאישך ידבק אליך ויאהבך
 .  ולא הרוחת אם כן דברתשוקתך והוא ימשול בך

 

 עצם מהאדם ובשר ה למה שנעשתה שהאש.והדברים האלה נתחדשו אחר החטא

.  ממנום ו לא רבת הכאבי בחום הטבעית ולא היתה הי א מקצר, היה  מזגה כמזג ו,מבשרו

 ולכן . ונתחדשו בה מזה רוב החליים והכאבים,אמנם מפני הקללה נשתנה מזגה אל הקור

  .ה ארבה עצבונךהרבנאמר בקללתה 

 כי הוא מושך עצמו ואחר ,נראה לי כפי הפשט שחוזר להרבה ארבה , והרונךאמנם אמרו

 . כאלו אמר והרבה ארבה הרונך.עמו

ולא עוד כי בזה ה יה   . חתקודם החטא היתה מוכנת שתלד פעם א הוענין זה אצלי שהאש

 אלא , שאם לא היה כן. בהיות האנשים חיים תמיד ובלתי מתים,די לישובו של עולם

 אבל אחרי . הנה לא תוכל הארץ שאת אותם, לאין סוףםשיולידו בנים ובנות בכל ימיה

 פעמים רבות כדי   גזרה החכמה ה אלהית שתלד האשה, שנעשה האדם נפסד ומת,החטא

 . ם יחיו קצתם וישארו קצתםשאם ימותו קצת

 ולזה ,ומהיו ת האדם נפסד ומת. מן החטא וה קללהז משך ב בו י הה ריון י ובז ה הדרך היה ר

 ו מזה י משך שיהי ה כאבך , א רבה הרונךה רצונו לומר הרב,והרונך בעצב תלדי בניםאמר 

ית עתידה לסבול צער המשבר   ובמקו ם שהי. כיון  שבעצב תלדי בנים,נצח ומכתך אנושה

 .  יתרבה עתה בהתרבו ת הלידות,פעם אחת בלבד
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 תסבול הכי הוא דבר טבעי שהאש, ה מכלל הקללבעצב תלדי בנים ןומזה תדע שאי

 שאליהם ימשכו ,בוי ההר יונות  והלידותי הקללה רה אבל הית.כאבים חזקים בעת הלידה

  .בוי כאב יםיר

 ראוי ה והי , שעם היות חבלי הלידה עצומים,ואל אישך תשוקתךוכלל גם כן באמרו 

 ה אחרי שבחרה מקללתה  כי איך תבחר בצערה שהי, תפרד מבעלהה מפחדהשהאש

 רבוי אבל עם כל צער הע. ממנוד שלא תוכל להפר,במאכל הזה המביא לתאות המשגל

 .  כי תמיד תשתוקק אליו, לא תמנע אחר כן מהמשגל, וגידול הבניםהוחבלי הליד

 . ה" הלהה השאל בזהוהותר
 

 בעונשי האדם: ו"השאלה הל
 .  אף שלא חטא אדם מעולם, ומהכרח החומר,לם דברים טבעיים גם כןושיראה שהם כ

 לפי שהנה ,שפירשו בו שתצטרך לעבודה ,ארורה האדמה בעבורךשאמר  ,חדהאאם 

ן אלהים בגן עד' ויניחהו ה'ואמר . 'ואדם אין לעבוד את האדמה'קודם החטא אמר הכתוב 

 .  שלא חטאלו מכלל שצריכה היתה ה אדמה להעבד אפי'לעבדה ולשמרה

 עוד ישאר העובד בעצבון ע ד אשר ירד , העבודהרו שו שפיבעצבון תאכלנהשאמר והשני 

וכל שיח ' א לפי שגם כן אמר הכתוב  קודם החט.הגשם והשלג מן השמים לרוות את הארץ

 . ה מטר ה כרחי בהולדת הצמחים מכלל שהיה',אלהים' השדה טרם יצמח כי לא המטיר ה

 .  כי דברים טבעיים הם בארץ, העונשרךדל ואין שני הדברים האלה אם כן ע

 ם וידוע שבכל הדברים המורכב י. לפי שזהו מה מות רות,שקוץ ודרדר תצמיח לו 'ואם הג

והיה אם כן הקוץ  .  וזה מב ואר. ואולי שיזיק,יצמח בהם חלק מה מותר בלתי מועיל

  . ולא עונש, ומותר החומר,תוך התבואות דבר טבעי בהכרחוהדרדר הנולד ב

 כמו   , לפי שקודם חטא אדם נגזר עליו זה, אינו עונש,ואכלת את עשב השדה 'ואם הד

 . 'הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע'שאמר בבריאתו 

 שפירשוהו על יגיעת המלאכות הצריכות לאכול ,בזעת אפך תאכל לחם שאמר 'ואם הה

 כי אם , אין ספק שאינו עונש, טחינה ורקוד ואפיה ושאר המלאכות שבלחם,םלחם אבירי

 כמו . ותענוג להמציא מזון  נבחר מסכים לחיי האדם ולאורך ימיו בטבע,מלאכה נכבדת

 . 'ולחם לבב אנוש יסעד') 'ד ט"תהלים ק(שאמר 

את הנה נתתי לכם ' אבל אמר ,תוידוע שבברי את האדם לא נאמר שתוציא הארץ גלוסקאו

 והיא אשר המציאה היגי עות ההם בעשיית הפת , והמלאכה תעזור אל הטבע.'כל עשב

 הנה אם כן כל הדברים שנאמרו .ש לא בדרך עונ,לתכלית התענוג ותאות המזון הט וב

 . ולא בדרך קללה ועונש, היו טבעי ים אליו,בעונש אדם

 

  '?כי שמעת בקול הנחש'מדוע לא נאמר לאשה : ז"השאלה הל
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ולא נאמר כזה אל  ,כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ' במ ה שאמר יתלמה זה 

וידוע שיותר מגונה היה שתשמע האשה אל .  מן העץיכי שמעת לקול הנחש ותאכלהאשה 

 ולכן היה ראוי  , ושניהם נצטוו שלא יאכלו מן העץ. משישמע האדם לקול אשתו,הנחש

 .שיוכיחם בשו ה

 כי בידוע כי ,כל לחם עד שובך אל האדמהבזעת אפך תאויקשה עם זה אמרו לאדם 

 .אחרי מות האדם ושובו אל האדמה לא יאכל לחם בזעת אפו ולא בלתה

 ז" ל–ו " לתשובה לשאלה
 

 ). כא-יז,ג(  כתנות עור וילבישם...ולאדם אמר

 ]הקללה לאדם הראשון[
 ואת האשה שהיתה הסיבה ,אחרי שקלל את הנחש שהיה המניע הראשון בזה

  . לקלל את האדם שהיה החוטא בעצם ובאמת בא,האמצעית

 ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך ֵלאמֹר לֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו - ָאַמר ִּכי ָׁשַמְעָּת ְלקֹול ִאְׁשֶּתָך ַוּתֹאַכל ִמןּוְלָאָדם יז
 :ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּוֶרָך ְּבִעָּצבֹון ּתֹאֲכֶלָּנה ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך

 :ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה-ר ַּתְצִמיַח ָלְך ְוָאַכְלָּת ֶאת ְוַדְרַּדְוקֹוץ יח
 ָהֲאָדָמה ִּכי ִמֶּמָּנה ֻלָּקְחָּת - ַאֶּפיָך ּתֹאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְבָך ֶאלְּבֵזַעת יט
  :ָעָפר ָּתׁשּוב-ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל-ִּכי
 

  : להגיד ששני פשעים גדולים עשה,'כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ וגוואמר לו 

תנה לו י כי הי א נ,ל בהו  ששמע לאשתו ונכבש אליה במקום שראוי שהוא ימש,חדהא

 .  לא להנהיגו ולצוותו  שיאכל מהנזהר והאיסור, לעבוד ולמשא,לעזר ולהועיל

 

 .   אל א  ל ק ו ל  אש ת ך,   לד בר י  א שת ך  ל א  נ אמ ר: א מר ו ב בר א שי ת  ר ב ה ו
והוא .  מושלת עליו ומפחדה והרעשתה אכל אדם כאלו היא,ירצו בזה שנתנה עליו בקולה

  !? מה אתה סבור שאני מתה ואתה תישא אחרת, שהיתה מיללת עליו,אמרו עוד שם

 

 ועשה ,והו לבלתי אכול ממנויכלו מן העץ  אשר צו שעבר על מצות השם באוהפשע השני

  . ומפני זה הענישו בחמש קללות.אם כן מה שצותו אשתו ולא עשה מה שצוהו ב וראו

 

 .  כי אם אחרות בלי ספק,ז"ו בשאלה הלאבל אינן החמש שנזכר

 .     אר ו ר ה  ה א דמ ה  בע ב ור ך'א

 .  בע צב ו ן  ת א כל נ ה כ ל  י מ י  ח י יך '  ב

 ו ק ו ץ  וד רדר   תצ מ יח   לך  ו אכ לת   את  ע שב   ה שד ה  '  ג

   . שכל  ז ה   ק לל ה  א חת   ה יא 

 .  בזע ת  א פך   תא כל  ל חם '  ד
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   . עד  ש ו בך  א ל  ה אד מ ה'  ה

 

דורש ' דן ארץ אשר ה כי הנה האדם הניחו השם בגן ע אם הראשונה,והכו ונה בה ן היא

 והאדמה אשר ישב עליה תהיה  , ועתה בחטאו יגורש משם. לא יחסר כל בה,אותה תמיד

 מפני שלחטאו יקוללו . ותחת שעורה באשה, שתחת חטה יצא חח,בימי ו ארורה בעבורו

 . תבואות הארץ
 ולא היה משיגו צער ולא ,זישהנה אדם בהי ותו בגן עדן היה תמיד שמח ועל ,ואם השני

 אבל ביציאתו משם והזדוו גו לאשתו . לפי שלא היה שם דבר מזיק ומעציב אותו,צבוןע

 וישאר אביהם שכול , וההורג יהי ה נע ונד בארץ,יוליד בנים ויהרוג האחד את האחד

 ולחם , כלומר שיהיה  כל ימיו מכאו בים,בעצבון תאכלנה כל ימי חייך ועל זה אמר .וגלמוד

 . ל שאולהאונים יאכל כי ירד אל בניו אב

 כמו שאמר לו מכל עץ הגן אכול ,כי הנה האדם בהיותו בגן היה מאכלו פרי עץ הדר ,'והג

 יהיה ענשו שיגורש מ שם ויהי ה ,אמנם אחרי שחטא ונרדף אחרי תאותו הבהמית. תאכל

וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב  ועל זה אמר ,נמשל כבהמו ת במזונו ובמאכלו
 . חייב מזה ש קוץ ודרדר תאכל שית, לא מפרי העץ.השדה

 .שאדם בהיותו ב גן היה מאכלו  מבלי עמל בשובה ונחת ,'ואם הד

  

כי בזיעת אפו וביגיעה   .  הודיעו שלא יהי כן בארץ אשר ישב בה,אבל אחרי צאתו משם

 כי הנה לא . שם למזון בכללאשהו ,בזעת אפך תאכל לחםוהוא אמרו . ועמל יקנה מזונו

 כי אם שמאכלו ומזונו י קנה בעמל , יעשה על פת הלחם בתקונוכיון ב זה למלאכות אשר

 .וכעס

 עד מתי : אפשר לפרש שהוא גבול זמן הקללה,'עד שובך אל האדמה וגווהנה אמרו 

 ולא , כי הנה אחרי מותו יתוק נו הדברים מ אוד. שהוא עד יום מותו ,יהי ה אחרית הזעם

  .תהיה האדמה ארורה כאשר היתה בחייו

 אשר אררה ה זה ינ חמנו ממעשנו ומעצבו ן ידי נו מן האדמ') 'בראשית ה (וכמו שאמר  בנח

 שהוא כמו שכתב .'לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור ה אדם' ואחר המבול אמר .''ה

 .  נאמר על הקללה שנתקללה בעבור אדם הראשוןע"ראבה

  . ומהם הצליחו גם גברו חיל.וכן הי ה שאחרי מותו אכלו האנשים מפרי העץ

 להיותו ה וא עצמו החוטא ,ותר מהב אים אחריוי  שרוב הק ללות האלה קבל אדם בחייו לפי

 שלא היו  , ולכן היה ראוי שהוא יענש באותו חטא יותר מבניו וזרעו,ועובר על מצות השם

 . באותו חטא

 ,נשו כבר באו נראה לי שהגבלת הזמן בצער אדם הראשון וע,אבל עם היות הדבר הזה כן

 ,עד שובך אל האדמה כי ממנה לוקחת ומפני זה אחשוב שאמרו .ךכל ימי חייבאמרו 
 עד ,כ" כאלו אמר שתהיה הפלגת עמלו ועצבונו כ.תו שהיא רמז למו,שיתיהיא קללה חמ
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 ושווי   , כפי שלמות מקום מושבו  בגן,שבמקום שה יה מו כן קוד ם חטאו לחיים ולנצחיות

 .ימות וישוב לעפרו - תיו עתה מפני שנטה אל החומר,הדברים כולם ומנוחתו והשקטו

  .עד שובך אל האדמה כי ממנה לוקחתוהוא אמרו 

 להגיד שבעבו ר שבהיותו מ ורכב מחלק גשמי וחלק ,כי עפר אתה ואל עפר תשובואמר 

 ויהיה נפסד , היה ראוי שאל עפר ישוב, נטה אל החלק העפריי הגשמי הי ותר פחות,שכלי

 לא הגבלת , מורה הפלגת הרעהעדש מלת ויהיה כפי זה  הפירו. ומת לא נצחי וחי תמיד

עד בלעי . עד לא נותרה בו נשמה. עד השמדך. והוא כמו עד בלי השאיר לו שריד  .הזמן

 . רוקי וזולתם

 

לם ו ושהם כ,הנה התבארו חמשה הקללות שנתקלל בהם אדם. והוא באמת דיוק נאה

 . ינויעונשים נתחדשו עליו אחרי חטאו מתיחסים לענ

 . ז"ל -ו "לירשתי בזה השאלה הוהותרה במה שפ
 

 .באמרו ויקרא האדם שם אשתו חוה כי היא היתה אם כל חי: ח"השאלה הל
 : פניםשלושהויקשה זה מ 

 . ת למה נזכר זה אחרי הקללות וקודם עשיית הכותנו'הא

 .  בהיות שכבר קראה אשה,א לאשתו שם חדשו ומה ראה האדם לקר'הב

 . אבל לא חוה,היה ראוי לקרא חיהאם כל חי תה  כי בבחינת היו, למה קראה חוה'והג

 תשאר השאלה למה לא קראה חיה ,ד מתחלפים תמיד" ו והי ו"ועם היות שהוא

  . כ י אם חוה באותיות מתחלפות,הבאותיותי

 לא , יראה בלתי צודק כי היא היתה אם כל מין האדם,אף שאמרו כי היא היתה אם כל חי

 . מדבר הכולל למדבר ולבלתי,אם כל סוג החי

 

 ח" לתשובה לשאלה
   :ָחי- ָהָאָדם ֵׁשם ִאְׁשּתֹו ַחָּוה ִּכי ִהוא ָהְיתָ ה ֵאם ָּכלוִַּיְקָרא:   הואמנם אמרו אחרי ז

 שכאשר ראה אדם את כל הרעה שנמשכה אליו מדברי האשה ,ענין הכתוב הזה אצלי הוא

יש והוא  כי יראה שהיא כמוהו שהוא א, נתחרט על מה שקרא שמה אשה,ולטענותיה

 'י חוה דעת' רצונו לומר דברנית מלשון , קראה חוה,ולכן  אחרי שנתקלל בעבורה. כמותה

 . 'כתר לי זעיר ואחוך') 'איוב לו ב(

 כמו  שעשתה בענין הנחש , שכיון  שהיא בטב עה רצתה להדמות לבעלי חיים,ואמר

ו הם  כאל, היתה אם  כל חי אוהב ת לבעלי חייםןכם  שא,שרצתה לאכול מן העץ כ מוהו

 זו היא , כאלו אמר כאשר הרגיש בחולשת דעתה. ולכן הרבתה להסתכל בעניניהם,בניה

 והם , היא יותר נכבדת מהם, אלא שלהיותה מהמין ה אנושי. מטבע הבעלי חייםתבאמ

 . ם כוללת כל מיני החיי,ראוי שיעבדוה כאלו היא היתה אם כל חי
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 . ח"והותרה השאלה הל
 

כדמות  ,אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם' עש ה ויוהנה אמר הכתוב אחרי זה

 שכאשר רצה יתברך לגרשם מאותו מקום .ר וש האדם מגן עדןיהקדמה למה  שיזכיר מג

 כדי שיגינו , הוצרך להלבישם כתנות עור ללכת בארץ לארכה ולרחבה,שוה האויר ו המזג

 . עליהם הכתנות ההמה לחום היום ולקרח בלילה

 

 ) 'ה בפרש (בבראשית רבהו

 .    כ ת נ ו ת ע ו ר  ש ה יו  ד ב ק ים  לע ו ר,   כל י  פש ת ן  ה ד ק ים   ה בא ים   מ בי ת  ש א ן: י צח ק '  אמ ר  ר

 לא , שעשה להם הקדוש ברוך הוא חלוקים מפשתן לכסות ערותם ואבריהם,רצה בזה

 . לבוש אחר

  כת נ ות   ש ה י ו  ב אי ם   , ש מ וא ל  ב ר   נח מ ן  א מ ר  צ מר   אר נ בי ם   וצ מר   ג מל ים   ה י ו  כ ת נ ות   עו ר'   ור

   .מע ור 

 . היו חלקים מפשתן כי אם בגדים מצמר חיות שהוא יותר משובחרצונו לומר שלא

 

 ]מהו לדעת טוב ורע[
 ) כד-כב,ג(  לשמור את דרך עץ החיים...אלהים הן האדם' ויאמר ה

  - כתב ב מספרו"פרק פ, מאמר ראשון  הרב המורה

ש הו ק ש ה   לו   בע ני ן   אדם   ש ה י ה  נ רא ה   מ שפ ט   הכ תו ב י ם  ש ק ודם   שח טא   לא   ה י ה   ב ו  שכ ל  

ו לא   י בד יל   ב ין   ה ט וב   ו בי ן   ה ר ע  וכ אש ר   מר ה   ה בי א   לו   מ רי ו   ה של מ ו ת   ה גד ול  ול א   מח שב ה   

 . םה מ יו חד  ל אדם  ש ה ו א  יד יע ת   ה ט וב   ו הרע   ה נ כבד ים  ש בע נ י נ ים   ה נמ צ אי ם  ב נ ו  ו בו   נ תעצ 

. הבדל עצום בין ידיעת הטוב והרע ו בין ידיעת האמת והשקרהרב ולהתיר הקושיא עשה 

 ושזו היא ,וים בדב רים ההכרחיי ם העיונ י תלידיעת האמת והשקר ממושגי השכלואחר ש

 וזו היתה  , השכלים הנבדלים שישיגו טבעי הנמצאות כפי אמתתן בהשיגם עצמםתהשכל

 . שבדברים העיונייםר והשקת רצונו לומר האמ,ידיעת אדם הראשון קודם חטאו

 ,  התלויים בדברים האפשריים המפורסמים,גונהמ אינם כי אם הנאה וההטוב וה רעאבל 

 לפי שאין להם התחלה קיימת ולא ,  תלקח ממנהגי בני אדם כפי הפרסוםשהידיעה בה ם

  . עד שכבר יהיה  דבר אחד נאה לקצתם ומגונה אצל אחרים.טבע עומד

 . וזאת היתה ידיעת אדם אחר שחטא בטוב וברע

 לאמר שידיעת הטוב , בדרכיוובדרך הזה נמשכו שאר החכמים האחרונים ההולכים

 כי היא נמנעת ,ק הנבדליםופול בחי ושהיא לא ת, הראשוןק אדםווהרע היתה חסרון בח

  .בטבעם
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הוכרחו  ,הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורעוכאשר הוקשה על זה מאמרו יתברך 

  . הכתוב הזה בפיר ושים מתחלפיםתלעוו

 האדם הוא יחידי ,אונקלוסבל בפירושו מה שתרגם בו יבספר המדע קהרב כי הנה 

 הן האדם היה כאחד המיוחד בידיעתו , רצונו לומר. ובישבעלמא מיניה למדע טב

 .  ועתה ממנו ומעצמו לדעת טוב ורע,והשכלתו

 ,כרברביא : כאלהים יודעי טוב ורעםוהיית למה זה תרגם ,אונקלוס אם לזה כיון ,והתימה

 . מנהיגי המדינ ותהרב  רששפי

 

ה אמר "וא שהקב וה.ויותר נכון היה לדעתו כפי זה הדעת לפרש הכתוב באופן אחר

 רצונו לומר הלא , הן האדם היה כאחד ממנו, כמלעיג על דברת אדם,למלאכיו הרוחניים

 . בעבור שידע טוב ורע באכילת העץ כמו שחשב,ראיתם שנעשה האדם כאחד ממנו

  כאומר ועתה ירא אני אולי, בדרך הלעגמו כ ן היה כ, ועתה פן ישלח ידוושאמרו אחר זה
ואז יהיה נ צחי וידמה לאחד ממנו  ,ואכל וחי לעולם  החייםישלח ידו ולקח גם מעץ

ק הזה   ו כי הח,ולכן יהי ה מן הראוי שישולח מן הגן לעבוד את האדמה. בידיעתו ונצחיותו

 .  לא שידמה לעליון,ראוי שיהיה אליו שיהיה עו בד אדמה

 

וזהו   . והובא שמה,להגיד שלא נולד בתוך הגן כי חוץ ממנו נולד ,כי ממנה לוקחואמר 

 .  לא שיהי ה כאחד ממנו, ואעיקריה קאי,טבעו

 והוא אמרו . משםט יהיה  בהחלש כי מגור,ולא יחשוב שילך לעבוד את האדמה וישוב לגן

 ושם  , כלומר שגרשו משם.ם לגן עדן את הכרובים את האדם וישכן מקדשויגרעוד 

 שאחרי ,ם וכל זה כדי לשמור את דרך עץ החיי.שומרים בדרך לבלתי יוכל לשוב בגן

 כי הם דברים בלתי מתחברים ,שאכל מעץ הדעת לא היה אפשר שיאכל גם כן מעץ החיים

  .יחד

'  ט והמ" ויותרו בו השאלות הל.הרבוהוא אצלי פירוש נאה בפסוקים אלו נמשך לדעת 

 .  דרכויפל א ע"והמ

 

 במאמר הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע: ט"השאלה הל
 בידיעה  ם כל שכן שיהיה האדם שוה לרוחניי,'נו מן מושגי האל יתוהיא כי הטוב  והרע אי

 .  ולא בזולתו מההשגות, הטוב והרעת ולא בידיע,והשגה שכלית

 ,  מצבא המרוםחד ואיך היה אם כן כא,אף שהנה קודם חטאו לא היה אדם יודע טוב ורע

ודעי טוב והייתם כאלהים י' שאמר ,וכאלו הצדיק הקדוש ברוך הוא בזה את דברי הנחש

 .'ורע
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 בלתי נקשר עם הן ה אדם היה רש כי ה ו א פי, תרגם הפסוק לא כפי פשוטואונקלוסוהנה 

אבל ממנו .  הן האדם היה כאחד המיוחד בין שאר הנמצאים השפלים, ושענינו.ממנומלת 

 . ומעצמו הי ה לו לדעת טוב ורע

מה נטו מאמתת  ובפ ירו ש הכתובים אודיעך כ, בספר המדע נטה לפירוש הזההרב המ ורהו

 .כונתו לפי פשוטו

 
 ט"תשובה לשאלה ל

מבלי הסברא נמצאהו בלי ספק בלי מתישב ] של המורה [אמנם כשנעיין בדעתו זה 

 .מטענות

 אין הדבר כן בטו ב  ,הרבשעם היות הנאה והמגונה מיוחד למפורסמות כדברי ראשונה 

 טוב ורע הם סוגים  אבל. כי אין טוב ורע שמות נרדפים למגונה ולנאה כמו שאמר.וברע

 והשקר הוא , יען כי הטוב הוא האמת בלי ספק, ולנאה ולמגונה,כוללים לאמת ולשקר

 . הרע

 הוא הטוב בהחלט ולכן היה . שהטוב והמצ י אות יתהפכו במשא,לוסוףיהפוכבר כתב 

  והכזב .  הוא השקרוהרע בהחלט.  המצוייר בנפש כמו שהוא במציאות חוץ לנפשתהאמ

 . אות מסכים עמובציור שאין ה מצי

 אבל ,לא הביא ראיה כלל מכתבי הקודש שטוב ורע יאמרו על המפורסמותהרב והנה 

 והתעצם להוכיח שלא יאמר ,הניח מבלי ראיה שנאה ומגונה הם שמות נרדפים לטוב ולרע

  .נאה ומגונה בדברי העיון אלא במפורסמות

 ולכן טוב ורע אינם מיוחדים ,ואנחנו נאמר כי אין הנאה והמגונה שמו ת נרדפים לטוב ולרע

 . כמפורסמות

 שהוא , וממנו בעיו ני, ממנו בשכל המעשי, שהטוב והרעסטויובספר המדות כתב אר

 האלהי  ת והדבק ו, והחכמה  טובה,י טוב" ולכן נקרא הש, וכן הוא האמת.האמת והשקר

י  וידיעת הטוב והרע תיוחס למלאכ. ומצוות התורה הם הטוב וה ישר בעיני אלהים,טוב

כי כמלאך האלהים כן אדוני המלך לשמוע הטו ב  ) 'יד ז' שמואל ב(אלהים כמו שאמר 

 . והרע

 

 יש ממנו הטוב וה רע אלא ש. אם לא מיראת האריכות,וכמה מ הראיו ת אוכל להביא על זה

  . והשני ייוחס לבני אדם,' והראשון ייוחס  לשם ית. וממנו מעשי שמושי,ציורי מדעי בלבד

 

 , הרב המורה יקל עליך להתיר מה שהוקשה אל ,ם אותך את כל זאתואחרי הודיע אלהי

 כי שלם היה  ,באמרך שאדם הראשון קודם חטאו היה יודע הטוב  והרע והאמת והשקר

מושית   י שה שכלי ת ולא בידיעה אבל היתה ידי עתו בהם ב הכר.בשכלו העיוני  והמעשי

  .ם וידיעתו לידיעת, לעליוניםה ובז ה היה מתדמ.חומרית
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 ,ם ובחר בשמוש חושיו  החומריי,מו ש שכלו המדעיי עזב ש, חטא באכילת העץוכאשר

 ולכן אחר . כמו שביארתי, שבה טוב מצד מה ורע מצד מה,ורדף אחרי תאות המשגל

 זו היא . וכדי בזיון וק צף,בד ידיעה שכלית רוחניתי וא,מריתוחטאו קנה ידיעה חושית ח

 .ב י ם והאמת בעצמו ההיא כפי פ שוטי הכתוא לקושיה הנ אותההתשוב

 

 רצונו לומר לא היה אדם ,הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ,' ועל זה אמר כאן ית

 כי הוא קודם חטאו היה כאחד ממנו , חסר בתחילת בריאתו ולא בלתי יודע הטוב והרע

מרית ו לא ח, לפי שהיה יודע אותם בידיעה שכ לית כמונו, בידי עת הטוב וה רע,הרוחניי

 .'נמשל כבהמות נדמו' .וחושיית

 ומה הוא , כמו שאני יחיד בעליונים, במה שכתב  הרי הוא יחי די בתחתוניםי”רשולזה כיו ן 

 .  לדעת טוב ורע?יחידותו

נוצצה בם לכפול '  כי רוח ה,' הודה בידיעת  הטוב והרע היא מדה אלהית וכון"רמבוגם ה

 . באמת הזה

 ) א"פרשה כ (בבראשית רבהו

ע ק יב א  ד י יך  '    אמ ר   לו   ר.  כאחד   מ מל אכ י   הש ר ת,ם היה כאחד ממנוהן האדפפ ו ס   '  דרש  ר 

  א מר   לו   ש נת ן   ל ו  ה קד ו ש  ?   א לא   מ ה  א נ י   מ ק יי ם   ה ן  ה א דם  ה י ה  כ אח ד   ממ נ ו, א מ ר  ל ו . פפ וס 

 .     וב ח ר  לו  ד רך  א חר ת.   דרך   הח י ים  ו ד רך  ה מ ו ת,בר וך   ה וא  ל פ ני ו  ש נ י ד רכ ים 

חטא היה כאחד  שאדם הראשון קודם ה,פפוס הבין  הכתוב הזה  כפשוטו' הנה רואה שר

 שאין ראוי להחליט ההדמות והשווי י בי ן  ,עקיבא דחפו' ור.  לדעת טוב ורעםהמלאכי

 שהן האדם היה כאחד ,קן הדבריםי ולכן  ת. מן הדברים לפני ההמוןחדהבורא והנבר א בא

 ולא היה בו חר כי אם , לפי שהיה יודע אותם במדע שכלי,מהעליונים בי דיעת הטוב והרע

 .יםבטוב כדרך העליונ

  :ושהאל נתן לפניו שני דרכים

 .  של חיים וידיעה שכלית כמו החיי ם הרוחנייםחדהא

 ] א66 ’עמ[. ידיעה חושיית חומריי ת כבהמותב , של מותואחת

 .מריו שהיא ההשתמשות הח,ה רצונו לומר ממה שהיה לו בראשונ,והוא בחר דרך אחרת

  .ובז ה נטה מדרך העליונים

אכן '.  שהיה  זה קודם החטא' אלהים אתם ובני עליון כלכםאני אמרתי'לזה אמר המשורר 

 . אחרי שחטא - 'כאדם תמותון

 . ט" בזה השאלה הלהוהותר
 

 לפי שלא , מעץ הדעת טוב ורעלאכולכי הנה לא אמר הכתוב הן האדם היה כאחד ממנו 

 שעתה שלא נסתפק ,ואמר.  השכליההחושיית כי אם בידיעה נדמה לעליונים לאכיל

 כבר יצא מן השווי והשלמות  ,טוב  והרע כי אם באכילת העץ ובשמושו החומריבידיעת ה
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 כי אינו , ולכן אין ראוי שיאכל עוד מעץ החיים.שהיה מחייב  לו חיים ארוכים או תמידיי

 לפי שלא היה עוד צריך ,מגן עדן'  וישלחהו ה ולכן.תמתיחס למי שירדוף אחרי התאוו

  . אבל שילך לעבוד את האדמה. אשר אכל אחרי אכלו המאכל,לשווי המקום  ההוא

 ולכן . ומחוץ ב א אליו, שהרי  לא נולד בתוכו אלא חוץ ממנו,ושאינו עוות הדין להוציאו  מהגן

 .  שלוקח ממנהההיה מן הראו י  שיגורש ושילך לעבוד את האדמ

 

 'תשובה לשאלה מ
 ,משםסיפר הכתוב  שלא אמר הקדוש ברוך הוא לאדם בהי ותו בגן שהיה מגרש אותו ו

 כי , נשאר מגורש משם, וכאשר יצא מהגן לעבוד עבודתו.האבל שלחהו לעבוד את האדמ

 באופן שלא ,השכין השם קודם הגן מכל צדדיו את הכרוב ים ואת להט החרב המתהפכת

  .יוכל לשוב שמה

 ישלחהו מהב ית , שבהיות איש זר בביתו ו ירצה להוציאו  משם,והי ה זה כמ ו שיקרה לאדם

 ,לאדם' ככה עשה השם ית. תו יסגור הדלת בעדו ויאמר לו לך מעמנו ובצא,בדבר מה

 .א עוד שמהו ובה יותו חוץ לגן גרשו מב,השלחו לעבוד את האדמ

 . 'והותרה השאלה המ
 

  מהם כרובים ולהט החרב: א"השאלה המ
באמרו וישכן מקדם לגן עדן את הכרובי ם ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ 

 . החיים

 האם . ומהו להט החרב מבלי חרב,ה לא ידענו מה המה  הכרוב ים האלו שהשכין שםכי הנ

או אותם .  שהוא רמז לשכלים הנבדלים,הכרוב ים הם המצוי ירים ב מקדש על ארון העדות

 או מה היו . רמז לגלגליםההרב המור שהוא לפי דעת ,שראה יחזקאל במראה השנית

 . אלה

 . למה לא אמר לשמור את דרך הגן,גןויקשה גם כן אם היה עץ החיים בתוך ה

 כאלו הורשה האדם לבוא אל הגן ולאכול מפריו ,ואמר בפרט לשמור את דרך עץ החיים

 ואין הדבר כן כי מכל הג ן היה  מגורש ולא לבד . זולת מעץ החיים  שנשמר ממנו,ומטוב ו

 .מעץ החיים

 
 א"תשובת שאלה מ

  ?כת ומהו להט החרב המתהפהואמנם מה המה הכרוב ים האל

 היה שם חום מופלג מן ,שוה מ שלהיות מקום גן עדן תחת קו ה,כתבו קצת המפרשים

 .נה כלהטי ואותו חום מופלג כ. עד אשר לא יוכל אדם לשבת שמה ולא יעבור בו,השמש

 הנכנסים בו מפני חום ההתהפכ ות  ממיתוחרב הוא רומז על היות באותו מקום חום 
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 אותו חום , השמימייםתם הוא רמז לגרמו ואמרו שהכרובי. שם ניצוץ השמשהשיעש

 .מופלג בתנועתם

  

 ישוב יותר השומ תחת קו הה ראוי שיהיה ואמר שיהי,אבן סינאאבל הדעת הזה הכחיש 

 ושאין נכחיות ה שמש שם שורף כמו שיש רוף בהתמד ת הנכחיות ,טוב משאר המקומ ות

  .והקורב ה לנו

ת רבות ממלכו ת פורטוגאל אשר בקצה  אניוות כי הנה הי ום הזה  הולכ,וצדקו דבריו  באמת

 ומצ או שם ישוב בני אדם וארץ זבת חלב ,שוהמ תחת קו הות ועובר,המערב לארץ כוש

 . כמו שהוא מבואר אצלם,ודבש

  

 ושלהט החרב המתהפכת , שאמרו שהיה גן  עדן תחת ראש סרטןויש מחכמי האומות

 ושכרובים הם , כלהט שיוצא תמיד ממנו אש נראה,הוא פי הארץ הפתוחה בה ר אשר שם

 . הגרמים השמימי ים כמו שזכרתי

 

 ולא להט , שלא אמר כרובים על הגרמים השמימיים , ליה נראאבל כפי פשט הכתוב

כי כרובים הם כפי .  ולא על האש היוצא מן ההר,החרב על התהפכות ניצוץ השמש ואור

 כי ,מבני אדם לימים ם שהכרובי ם הם הצעירי ,הרב המו רהוכבר ב י אר . המתרגם כרוביא

  .כן היו ה כרוב י ם שבמקדש כדמות נערים

 

 השכין מקד ם  ,וכפי ז ה יאמר הכתוב שכאשר גרש הקדוש ברוך הוא את האדם מגן עדן

 ,  שנולדו לו קין והבל, כלומר שטרדו בבנים. את הכרובים, רצונו לומר במקום מושבו,הגן

 והמות ,ייו מה בנים והצרות שראה בח.כי הם הכרובים אשר השכין במושב ו  קדם הגן

 ,דול בניו שקפץ עליוי כי הנה צער ג,ואת להט החרב המתהפכת והוא אמרו ,והנדוד בבניו

 וכאן הרגו את , כאן הרגו את הבל: המתהפכת מפה אל פה,החרב שבאה ביניה םולהט 

 כלומר להרחיקו מארץ החיים ולהביאו  , לשמור את דרך עץ החיים זה כולו בא עליו,קין

 . אל המות

 . א"והותרה בזה השאלה המ
 

 -ובבראשית רבה אמרו 

  , ל  ש נ ה"  י ש ב  ב תע נ יו ת   ק,   וכ י ו ן  ש רא ה  ש נ ק נ ס ה  ע לי ו   מי ת ה .שאד ם   הר אש ו ן  עש ה   ת שו ב ה 

 . ל  ש נ ה "  ו ה על ה  ז רי ז ין   של   תא נ ה  על   בש רו   ק, ל  ש נ ה "ופ יר ש  מ ן   הא ש ה  ק 

ורצו באלה מיני התשובה שהיה התענית מיוחד אל השכל אשר לא יתגאל בפת בג הגוף 

 , מהאשה היו יסורין על ששמע לההוהרחק. רסות יצא לאפיקוה שבעבור,ן משתיוובי י

  . ונמשך אחרי המשגל,וזריז ין על בשרו היה לקבל מלקות ממה שמשך בערלתו
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 "אלהים' ה"מדוע נזכר בפרשה תמיד : ב"שאלה מ
 :אי וה.ב האחרונה"והנה נשאר עתה להשיב על השאלה המ

 כמו ,אלהים לא אלהים בלבד'  בזכירת שם העליון הלמה בכל הפרשה הזאת נאמר תמיד

והאדם  כמו שנזכר תמיד בפרשה , בל בדה"הווי ולא שם .שנזכר בכל מעשה בראשית
 , אם לא בדברי הנחש ודברי האשה עמו.בורי שני השמות בח,אלהים' ה אלא ,ידע

 .שתמיד זכרו שם אלהים ולא השם הנכבד

 והוא ,נזכר שם מלא על עולם מלא) ב" י פרשהבראשית רבה(ל " זםומה ענין מאמר

 . ולא בארו בשום מקוםע"ראבמאמר שגור בדברי ה

 

 ב"תשובה לשאלה מ
 שכל פועל ואומן יש לו בהכרח ציור ונימוס כולל בשכלו בעבור אותו , בזה הואראה ליהנ

דור חלקיו הגשמיים י ההוא הוא יותר משובח מסר והנימוס והציו.פעל פעולתויציור 

 . בפועל

 כי הוא נימוס וצורה  משובחת ,הנה השם יתברך הוא משכיל ומשיג צו רות כל הנמצאות

 והוא , כי זהו עצמותו וידיעתו,אותיות שם העצם'  ומזאת הבחינה היה שם בן ד.לםולכ

 להיותו ציור  , כי שם בן ארבעה אותיות הו א שם מלא,אמרם נקרא שם מלא על עולם מלא

 . כללי לכל הנמצאים

 

 ם  ולא היה בעבור זה העול,ין לא נברא אדםינזכר בששת ימי בראשית לפי שעדוהנה לא 

 והוא רמז , אבל הזכיר שם אלהים.ם שמבלתי אדם לא היו הנבראים  עדין בשלמות.מלא

 שכבר העול ם מלא כל ,אמנם בזאת הפרשה אחרי בריאת אדם. למשפיע כמו  שביארתי

'  שם בן ד,עם שם אלהים המשפיע  נזכר , להיות עד שנולדו הבניםםהנמצאים העתידי

 . אותיות הרומז לציור והנימ וס הכולל האלהי

 , וכן הנחש לחסרונו ולחסרון טענותיו שעשתה האשה בעדו, להיות דעתה קלה,אך חוה

 וזכרו שם אלהי ם  ,לא הגיעו להבין ענין הציו ר והנימוס הכולל שמורה עליו שם בן ארבע

 הנה יתבאר ,י אדם נזכר השם המ יוחד לבדוהאמנם למה זה  בפרש ת בנ. בלבד המשפי ע

 . שמה

 . ב"וזהו התר השאלה המ
 

ד יתחלפו מפאת " ששם אלהים ושם ידו,מספרו'  מאמר ב,והחבר אמר למלך הכוזר

ד " כן שם ידו. שהוא אור נוקב,ד הוא כמו האור המכ ה בפנינים וב שוהם" כי  ידו:המקבלים

  .ם בלתי מיוחד למקבל שלםושם אלהים הוא אור סת. המיוחד להנהגת ישראל
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 מבלי  , כפי עדות פשוטי הכתובים,זהו מה שנראה לי בפירו ש הפרשה החמורה הזאת

ב שאלות הכוללות " עם התר המ,הכחשתם ולא הכזבת המושכל ואמונת נמנעות

 .שהעירותי בעניניה

 . דבר דבור על אפניו,תייוהוא אצלי פירוש נאה ואמ

 

 מטרת סיפור אדם בגן עדן
ולהתרחק '  להודיע ולדעת כי רע ומר לעבור על מצוות ה,לווהתועלת בסיפור הזה כוהי ה 

 כי זה הביא מות , לתור אחרי לב חורש מחשבות און,האדם מן הדברים שהם שלמותו

 . לעולם וחטא אבינו הראשון אדם

 , קודם זמנוהגופניתוהוא גם כן בכל דור ודור יביא את האדם ההולך בדרכיו למות 

וראויה באמת היתה ההק דמה הזאת להיותה בת חילת תורת .  אחרי מותותולנפשיו

 .אלהים וראשית למצותיו

 

  ?אך אמנם מהו הרמז אשר ירמוז עליו הסיפור הזה
 .  חדשים גם ישנים,כבר התעסקו בו חכמי ישראל ויודעיו. מלבד אמתות פשוטו

 

  :)ט"פרשה י (בראשית רבה אמרו ב,אם הראשונים שהלכו בו בדרך דרש

  שנ אמ ר  ,   מ ה  א דם   ה ר אש ו ן   הכ נ סת י ו   לג ן  עד ן . י ו ס י  ב רב י   חנ י נא   דר ש  כ אדם   ה רא ש ון '  ר

  ,  וע בר  ע ל  צ ו ו י. א ל הי ם  על   ה א דם'   ש נ א מר   ו יצ ו   ה,   וצ ו י תי ו . אל ה י ם  א ת  ה אד ם'   ו י קח   ה

.  מ גן  ע דן '   ש נ א מר  ו י ש לח ה ו  ה , לו ח י ןי וד נת י  א ו תו   בש .   שנ א מר   ות ת ן   גם  ל א יש ה  ע מ ה  ו י אכ ל

 ש נא מר  ו י אמ ר ל ו   , ו ק ו ננ ת י ע לי ו  א יכ ה.    ו יג רש  א ת  ה אדם   ש נא מר,ר וש י ןי וד נ תי  א ו תו  ב ג

ו אב יא  א תכ ם א ל  ארץ   ' ) 'י רמ י ה  ב(  כ ן  ב ני ו  הכ נ ס תי ם  לא רץ  שנ א מר .יכ ה כ ת יב   אֵ .אי כ ה

עב רו ע ל  צ וו י י  שנ אמ ר   .  'ו א ת ה  תצ ו ה  א ת ב נ י י שר א ל')  ז"ש מ ות  כ(צ ו י ת י ם ש נא מ ר . ' הכ רמ ל

של ח  )   ו" י רמ י ה  ט(ם  ש נא מר  לו ח יי ד נ ת י  או תם  ב ש . ' וכ ל  יש רא ל ע בר ו  ת ור ת יך' )  'דנ יא ל  ט(

ו ק ו ננ ת י  ע לי ה ם  .   'מב י ת י  א גר ש ם' )  'ה ושע   ט(  ש נ א מר  , רו ש ין י   וד נ תי   א ות ם  ב ג. מפ נ י  ו י לכ ו

 .   כ"  ע' א יכ ה  י ש ב ה  בדד')  'אי כ ה  א(אי כ ה  ש נא מר   

 

יוסי '  ובעבור  שר.וענין זה המא מר שכל מה שקרה לאדם אבינו הראשון הי ה סימן לבנים

 .  הייתי  ראוי להרחיב משלי ולהשלימו,י דבריו ומתקו ל,צר ברמז הז היברבי חנינא ק

 

 שעם היות כלל האנשים בני אדם המה הנה האומ ה בפרט הי ו  עיקר המין  :ואומר

ואתנה צאני צאן ') ד"יחזקאל ל( עד שמפני זה נקראת אדם שנאמר ,והמו בחר שב ו

  .''כוומרעיתי 
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 . עתה ראה איך נדמה ענין האומה לענין אדם אביהם

 כן בהיות ישראל במצרים , ויפח באפיו נשמת חיים,ם עפר מן האדמהאדם יצרו אלהי

ונטע הקדוש . נבזים ושפלי ם הקים השם מעפר דל ונתן להם התורה שהיא נשמת חיים

 , בחר בארץ הקדושה,כן בהנחל עליון גו ים ב הפ רידו בני אדם. ברוך הוא גן בעדן מקדם

 . 'ה ימינווכנה אשר נטע' ' ובפרט בירוש לם הבנויה שהיתה כגן ה

 

 כן לקח את ישראל מכור הברזל ממצרים וינחם בגבול ,אדם לקחו האלהים וינחהו בגן עדן

 . אלהיך בה'  שתמיד עיני ה,דשו הארץ הקדושה והי א ירושלם עיר הק,קדשו

 כן הצמיח בארץ הק דושה חטה ,בגן הצמיח  השם כל עץ נחמד למראה וטוב למ אכל

 . ודבש כל עץ טוב למאכלרה וגפן ו תאנה ורמון זית שמן וושע

 ועץ הדעת טוב ורע ,הצמיח בתוך הגן עץ החיים המותר לאדם והמביאו לחיים נצחיים

 והיה , התורה והנבואה,כן בארץ ישראל היה עץ החיים והוא בית המקדש. שנאסר עליו

 להוריד מהכחות  ,גם כן שמה בקרב הכנעני העבודות זרו ת שהיו עובדים תחת כל עץ רענן

 . ם טוב ות מדומות ומרה באחרונההעליוני

כן נהר השפ ע היה י וצא מהשגחת השם להשקות . נהר היה י וצ א מעדן להשקות את הגן

 . את הגן שהוא ארץ ישראל בכל הטובות  וההצלחות

 

. פישון בבל.  על ארבעה מלכיותל"רז דרשו , ראשיםהמשם יפרד והי ה לארבעאבל אמרו 

 שכמו שנהר ה שפע וההשג חה לטוב הי ה ,ויהיה רומ ז. פרת ארץ רבה. חדקל יון. גיחון מדי

 כן בהש פע ישראל ,ה האלה ית להשקות את גנו ואת אדמתו הקדושהיוצא מעדן ה חכמ

 הממלכות שבאו עליה לכבשה , ראשיםהמשם יפרד המשפט הה שגחיי והיה  לארבע

 . ולהחריבה

ת ישראל  כן לקח א,האלהים את האדם ויניחהו בגן עדן  לעבדה ולשמר' וכמו שלקח ה

 .  כפי משפט אלהי הארץ,י לעבדה ולשמרה במצות עשה ומצות לא תעשה"ויניחם בא

 אבל ,י שי אכלו מטוב ה ארץ" כן צוה הש,' וגומכל עץ הגן אכול תאכלאלהים '  וכמו שצוה ה 

  ,ז" כי מות ימותו בגלות הזה בעה,שלא יעבדו אלהים אחרים שהוא עץ הדעת טוב ורע

  .ובעונש גהינם לעולם הבא

 כן נשי , לו לפוקה ולמכשולה והיא הית,וכמו שנתן לאדם אשה עזר להיות לו לאשה ולעזר

 וכמו .ג" הם הסיתו את ישראל לעבוד ע,דשובני ישראל שהיו עצמם וב שרם מאותו זרע ק

נשיו 'וגם לשלמה בחכמתו . 'והנשים עושים כוונים למלכת השמים') 'ו' ירמיה ז(שאמר 

ויענו את ירמיהו כל האנשים היודעים כי  ') 'ד ט"שם מ(מר  וכמו שנא.'הטו את לבבו

הדבר אשר דברת אלינו בשם ' ';'מקטרות נשיהם לאלהים אחרים וכל הנשים העומדות וגו

 . ''איננו שומעים אליך וגו' ה

  .הנה אם כן היה ענין חוה אצל אדם סימן לבנותיה אצל בעליהן
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 כן הכנענים יושבי האר ץ אשר לא ,ה את בעלה והיא הסי תהוכמו שהנחש הסית את האש

 . בודה זרהגרשום בני ישראל הביאום לעבוד ע

 

 ככה , ונתחבאו והוכ יחם על חטאם,אלהים מתהלך בגן' וכמו ששמעו  אדם וחוה קול ה

 והיו מתחבאי ם ומכחישים  ,העל ידי נביאיו בה יו תם בגן בארץ הקדוש' ישראל שמעו קול ה

 .  רבות והוכיחם האל על חטאם פעמים,אותם

 כן הכנעני , ועל האיבה,וכמו שהנחש קולל ראשונה על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך

 , והלכו על גחונם חוץ מארצם, והיה ארור ומקולל משאר האומות,גורש ראשונה מן הארץ

 .  בינם ובין ב ני ישראל תמידהומפני עניותם אכלו עפר ונשארה האיב

בא ינתקללו בנות ישראל בעצבון ובד אגה בגלות כמו שנ כן ,בע צבוןה וכמו שנתקללה האש

 . עליהם ישעיה ועמוס ושאר הנביאים

 בעבו רך כן בקללת ישראל נתקללה ארצם וקוץ ודרדר ההאדמה וכמו שנתקלל אדם ארור

 . תצמיח

כן בסוף הקללות .  אשר ממנו לוקחתהוכמו שבסוף  קללת אדם נאמר עד שובך אל האדמ

 . כי שבו לגלותם אשר לוקחו ממנומצרים ' נאמר והשיבך ה

 כן שלח וגרש את ישראל ,וכמו ששלח השם את האדם מגן עדן בחטאו וגרשו מפניו

 . יוסי בר חנינא'  וכמו  שאמר ר,מארצם

וכמו שהשכין  לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכ ת לשמור את דרך עץ 

 ככה ,האכל ממנו כבראשונ שענינו כמו שפירשתי לשמור ולקוות שישוב אדם וי,החיים

 ,בזמן חורב ן י רושלם נסעה משם שכינה ונגנזו הארון והכרו בים לשמור את דרך עץ החיים

אלהיהם וישובו הכרו בים למקומם ' רוצה לומר לקוות שעוד ישובו בני ישראל ויבקשו את ה

 . ולהט השכינה למעמדה כבתחלה

 

 . סימן לישראל בניוזה דרך הנאות כפי הדרש להיות סיפור מה שקרה לאדם 
 

 . ומהם שיחזיק  עוד אצלי  הר מז הזה ה וא  מה שא ומר  ל ך פה
והחוש .  היו ם כמו שביארתיהמשוה תחת קו ה אמרו הראשונים שהי,הנה מקום גן עדן

 לפי שהיום הזה  הן ר בים עתה עם הארץ הולכי ם לאותו מחוז אשר תחת ,מכחיש זה מ אוד

  .ההוא ה י ום ולא מצאו רמז לענין הגן המשוהקו 

 וכי לא נברא אלא ,וכבר ראיתי דעת חכם אחד מחכמי דורנו זה שחשב שהגן נחרב ויבש

 . ה התכונת וה ביא על זה ראיות מחכמ, וכאשר גורש משם נעתק ממקומו,לשבת אדם בו

 הארץ אשר נקראת ה אבל שעדן הית,משוה הי וםהואני חושב שלא היה הגן תחת קו 

בב הקדוש ברוך י ס, ואחרי שחטא אדם וגורש משם. הגןה וששם נעש,כ ארץ ישראל"אח
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ולכן הי ו  . דשוהוא לקדושת המקום ההו א ומעלתו שיבנה עליו המקדש וירושלם עיר הק

  .בה וה יה שם חוזק השגחתו והשפעתו' תמיד עיני ה

 

 :ל במקומות רבים "ויורה על זה אמרם ז

  ' מ ה  תע ש ה  ל ימז בח   אד ' )  א" כ'  שמ ו ת  כ(  כ מ ה  דא ת   א מר  ,  אד ם  מ מ ק ו ם  כפר ת ו  נ בר א

 .   אמ ר  ה ק ד וש  ב רו ך  ה ו א  ה רי נ י  ב ור א ו  מ מ ק ום   המ זב ח  מ ק ו ם  כפ רת ו   הל ו א י  יע מ וד  ב ו

  :ובפרקי רבי א ליעזר אמר

ו יג רש  א ת  ה א דם  יצ א  אדם  ו יש ב  ל ו ח וץ  מ גן  עד ן  ב הר  ה מ ור י ה  ששע ר י  ג ן עד ן  ס מו כי ם א ל  

 .  כ"   אש ר  לו ק ח  מ שם  עההר   ה מ ור י ה  מ שם  ל ק ח ו  ו שם   החז י רו   שנ א מ ר  לעב וד   את   ה אד מ 

 

ויסכים עם זה קבלתם . דוע כי ב הר המורי ה נבנה בית המקדש כמו שכתוב  בדברי הימ ים וי

 אשר הוא סמוך  ,ל שאדם הראשון וחוה  אשתו נקברו במערת המכפלה אשר בחברון"ז

 והשתדל יעקב , למקום קבורתוה ולכך השתדל אברהם לקנות. שהוא מקום הג ן,לירושלים

 . ברו אדם וחוה מקו בל אצלם ששם נקה לפי שהי,להקבר בה

כי גם בירושלים מצאנו זכר רוב . וזה באמת ענין גדול הוא לתת לב עליו ולהשגיח בו מאוד

 הדרש הוא ראוי והגון   ה הנה הרמז שעש.ההנהרות פרת וחדקל וגיחון כמו שנזכר למעל

 . ובריא אולם

 

ו   עשו רמזים בסיפ ור הזה כולו עם אמונת פשט הכתובים כי הם אמר ואמנם המקובלים

 תנהרות שהם הארבע אצילו'  דה ולמעלתנהרו'  גן עדן למטה דהלמטה גן עדן ולמעל

 .מארבע מחנות

 .ואין כוונתי להאריך בדבריהם כי לא למדתי חכמת הקבלה ודעת הקדושים לא אדע

 

 פירוש סיפור אדם בגן עדן בדרך מחקרית
 . בסיפו ר הזהםאבל בדרך חכמה מחקרית הנה בקשו אחרוני חכמינו רמזי

 אבל באו ה בפירושו לתורע"ראב וה, בספרוההרב המורוהראשונים שהתחילו בו היה 

 נוגעים ובלתי , כאלו התהלכו על הגחלים ביראה ורעד,דבריהם באופן כל כך מהקצור

 .נוגעים

האמנם יתחלפו ברמז י .   וביאר הסודות כולם כפי מחשבותיו, רכיל מגלה סודג"רלבובא ה

 ולא עשה , קבל הגן והנהרות כפי פשוטי הכתוב יםהרב המורה   כי הנה,לו ף רביהסיפור ח

 ברושים ,בעדן גן אלהים היית בגן אלהים אם מפני שהכתוב אומר .בהם רמז וצו רה כלל

תת י שכל זה מעיד על אמלא דמו אל סעפותיו כל עץ בגן אלהים לא דמה אליו ביפיו

 .  נשאו נהרות קולם, אדםעות בפי בניו וגם הנהרות להיותם מפורס מות יד.מציאות הגן
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 ו עץ החיים וע ץ הדעת והנחש ודבריו , וביצירת האש ה מן הצלע,אבל ביצירת אדם השניה

הרב   כל זה יחשוב  -לוחו מהגן  ולהט החרב ילאשה ודברי האשה עמו ואכילת העץ וש

 .  אבל נכתב ללמדנו דברים מדעיים מהחכמ ה,שאין הדבר כפי פשוטו

 

 ומתישב היותר נראה לי בזה נכון 
 ובקצתו ,הרב בקצתו ארוץ אחרי דעת .בדרך הסיפור הזה כפי המ חקר העיוני אגיד לך פה

 .לםורשים אשר יקבלו כולו כאשר עם לבבי מסכים לשו ושאריתו כ,אחרי שאר הדעות

 וכל זה אחרי .ואשתדל לישב הפסוקים ההם בפרטי הם ברמז הזה כפי מה שאפשר

 כי הוא ב אמת היותר , וכפ י  מה שפירשתי, הכתובההודאה שהי ו ושקרו הדב רים כפי פשט 

 . נכון כפי הסב רא המיושרת

 

 ואומ ר שהסי פור הזה בכ ל לו ירמז לט ב ע האדם  הכו לל 
 ירמוז לעולם השפל שבו מינים רבים מתחלפים הצורות הגן כי הנה .בזה העולם השפל

 םהעול לפי ש, ה גן בעדןה ואמר שהי. ה וא רומז לכדור הכוללועדן. כמו הצמחים  בגן

 מקדםואמר .  והוא המרכז שעליו תסבוב כל העגולה,השפל הוא בתוך הכדור ובאמצעיתו

 רוצה לומר ממזרח ,לרמוז על התנועה היומי ו ת שיעשה הכדור העליון  עדן שהיא מקדם

 . בת כל התנועות וההוי ו ת בעולם השפלי והיא ס,למערב

ן השימה  והנ חה הזאת  ואי. לרמוז אל מין האדםוישם  שם את האדם אשר יצרואמרו 

 ושכל , אלא שנתן בו כח שיתב ונן בטבעי  הנמצאים וצורך בריאתו ותכליתו,מקומות בלב ד

 ושהיה ראוי שיקח מהם די , ולכן נברא הוא באחרונה,שאר ההווים השפלים נבראו בעדו

 . ספוקו וי ותר יחרים

 

רא הקדוש ברוך  להודיע שב'אלהים בגן  כל עץ נחמד למראה וטוב  למאכל' ויצמח  ה'ואמר 

מריים  ו ו להיותם דברים ח.הוא בעולם השפל כל הדברים הצריכים להנאתו ולמזון גופו

 ואחרי שזכר איך הספיק השם לגופו כל מה  . אמר שהצמיח אותם מן האדמה,לצורך הגוף

ועץ החיים בתוך ' והוא אמרו , זכר מה שהכין לשלמות נפשו השכלית גם כן,שהיה צריך לו

יים הוא הכח על קניית המושכלות העיוניות והדעות האלהיות שבהם ידובק   כי עץ הח'הגן

 . האדם עם החיים הרוחניים והנצחיים

  ,ו  דו ר ות   קד ם  דרך  אר ץ  ל ת ו רה " כ 'ל ש מ ור  א ת  דרך   עץ  הח י ים ' : וכ ן  א מר ו  ב ו י ק רא  רב ה 

 . כ  ע ץ  ה חי ים   ש הו א  ת ו רה "  ו אח,ז ה  דר ך  אר ץ  -דר ך  .  'לש מ ו ר  את  ד רך  עץ   הח י ים ' שנ א מר  

עץ חיים ') 'משלי ג( וכמו שאמר שלמה . שעץ החיים רומז לידיעות האלהיות,רו הנה ביא

  .'כי מוצאי מצא חיים' ,)'שם ח (',היא למחזיקי ם בה
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 לכן אמר שהיה סמוך לעץ החיים עץ הדעת טוב ,מעשי ואל עיוניובעבור שהשכל יחלק אל 

 א להודיע שהו, הגן לכן אמר שהיה בתוך, כי עץ החיים הוא הכ ח על קנין המושכלות.ורע

 . תכלית הגן שעליו יסובב ו ב עבורו נברא

 

 מלשון  , ומה טוב תארו שניהם בעצים. היה לצורך ההנהגה המדינית'ועץ הדעת טוב ורע'

 , כי  העיון  הוא עצה שכלית',איש היה  ב ארץ עוץ') 'איוב א (הרב המו רה כמו שפי רש עצה

  .ומהעצה גם כן ההבדלה בי ן הטוב ו בין ה רע

ובהיותה   .  הוא עץ הדעת טוב,היות הידיעה הזא ת כפי ההכרחי מבלי מותרותגם שב

 ,ולהיות שתי הידיעות האלה.  הוא עץ הדעת רע,בהפלגה כפי  המותר והגבול הראוי

 כמו שאמר על , לא אמר הכתוב שהצמיחם מן האדמה,על השכלו מפ,עיונית ומעשית

 כדי שעץ , גם שכן היה ראוי, יחד בתוך הגןם אך אמר שהיו שני העצים מחוברי.השאר

 למה שראוי שישתמש ממנו כדי , יישיר לעץ הדעת המעשי,החיים שהוא השכל העיוני

 . ולא ישתקע בו ויחשוב שהוא תכליתו שזהו הרע,להגיע אל החיים הנצחיים שהוא הטוב

 . כמו שיתבאר

 

ק " ת באמרם שעץ החיים מהלךל"חז שלזה כוונו , בענין עץ החייםהרב המורהוכתב 

 . שהו א רמז לכל הנמצאות שבעולם השפל.' וכל מימי בראשית מתפלגין תחתיו וכו,שנה

 וכן הסכימו   ,ק שנה" שמן הארץ ועד גלגל הירח מהלך ת,ל"כי כן הוא שגור בדבריהם ז

 . ק שנה" כי מן כדור הארץ עד קבוע גלגל הלבנה מהלך ת,בעלי חכמי התכונה

לם שעץ ו רצונו לומר הנמצאות כ, תחת עץ החייםכל מימי בראשי ת היו עובריםואמרו ש

 רצונו , אינו סוף נופו,ק שנה של עץ החיים"ואמרו שזה מ הלך ת. החיים בהשכ לתו ישיגם

ק שנה ענפיו " רצונו לומר שלא יוכלל בהשגת עץ החיים שמהלכו ת.לומר ענפיו ולא קורתו

הם השגות אלהיות  ש, שהם רמז לגרמים השמימי ים ולשכלים הנבדלים,היוצאים ממנ ו

ק שנה השגות קורתו של עץ החיים " אבל כלל בת. הדברים השפליםתיוצאות מהתחל

 .  שהוא חכמת הטבע, רצונו לומר ידיעת הדברים השפלים והשכלת מהויותיהם ,בלבד

 

להו הקדוש ברוך הוא ואינו י באמרם שלא גל"רז שלזה כוונת ,זה הדעתהרב וכן כתב 

 . עתיד לגלותו לשום אדם

  :יפורש המאמרהרב וכפי דרך 

לה לאדם הרע הנמשך מעץ הדעת בנטיה המ ופלגת אחר יה לא ג"שהקבאם 

 וכמו שאמר . כדי שלא יחרב העולם ולא יפרדו בני אדם מהגשמיות בהחלט, המפורסמות

 . 'גם את העולם נתן בלבם') 'קהלת ג(שלמה 

 שהיא ידיעה מפורסמת   לפי,שהשכל העיוני לא יגלה ולא ילמד לשום אדם עץ הדעתואם 

 . ואינה מטבעו



 
 ב ראשי ת  אבר בנאל  לפרשת קיצור    tanach/il-he/il.ac.daat.www://http    לימודי יה דות ורוח את ר - דעת 

 

 

165

165

 

 ירמוז שמנהר השממיי יוצא השפע , ראשיםהומשם יפרד והי ה לארבעאמנם אמרו 

 ומשם יפרד והיה ,והאצילות להשקות את הגן לפעול ההוו יה וה הפס ד בעולם השפל

 וגם מיני ארבע הצורות  . אש ואויר ומים וארץ: שהם ארבע היסודות,לארבעה ראשים

  . דומם וצומח חי ומדבר:ההי ולאניות

 כמו  ,בויי מלשון ר, לפי שהוא החלק הרב מן המורכבים החו מריםהדומם פישוןוקרא את 

אשר שם ' . ימצאו דברים נכבדים, עם כל שפלותה,והודיע שבצורה הזאת.  'ופשו פרשיו'

 . שהם הנכבדים מה דוממים, שם הבדולח ואבן השוהם. שהוא הנכבד שבמתכות'הזה ב

 כי כן .'כי אתה גוחי מבטן') ב" כםתהלי( כמו , מלשון הוצאהמ חת קרא גיחוןהצווהצורה 

 . הצמחים יוצאים מבטן הארץ ומוציאים ענפיהם מגזעם

 ו הוא ם כי החי הוא  היותר חד וקל בתנועתו משאר המורכביהח יונ ית קרא חדקלוהצורה 

 .  רצונו לומר שהוא קודם המיושר במעשיו',ההולך קדמת אשור'

 .  להיות פרי הרכבתו והשלמה שבהםפרת האחרונה קרא מש כלתהוהצורה 

 

 ה  ו לשמ ר הוזכר שהנ יח השם את ה א דם בגן עדן ל עבד
 , להשיג החיים  הנצחייםת בקנין המושכלוה שזכר למעל,רצונו לומר לעבוד את הנשמה

 .דות שהוא עץ הדעת טוביולשמרה מפחיתות המ

יו כפי מה שיאות לטבעו ולשלמות נפשו  ירמוז שגזר על.'אלהים על האדם'  ויצו ה 'ואמרו 

 ש שם בטבעם ,ואהוונה בצו כה ש.'ו על העבים אצוה'  'כי  הוא צ וה ונבראו' והוא מל שון ,כן

והיתה הגזרה  .  האדםאל ולא אמר 'אלהי ם על האדם' ו יצו ה' וכבר  יורה עליו .כל זה

 ם ההכרחיי כלומר איני אוסר עליך הדברים',מכל עץ הגן אכול תאכל'אה  בבר יאתו ווהצו

  . מעצי הגן ומעץ החיים,לפרנסתך למזון גופך ונפש ך

 מהו הטוב  ,  שהוא ההתעסקות והידיעות בדברים המפורסמים,אבל מעץ הדעת טוב ורע

 עם היות שתראה ,הנה מזה העץ והעצה הזאת - לרדוף אחריו ומהו הרע להתרחק ממנו

 כי האכילה תורה על . לא תאכל ממנו,אותו ותגע בו שהיא הנאה מועטת כפי ההכרחי

 כי הנ ה ימשך . ושישוב אותו המז ון לעצם הנזון,ההשתקעות והזנת הגוף מהמאכל ההוא

 ועל . והוא המות, כי בהיותך טרוד בעץ הדעת תתרחק מעץ החיים,מזה המות הנפשיית

ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת ') 'דברים ל(זה הדרך נאמר 

.  ''מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב וגו'והמשורר אמר . 'בחיים ובחרת ,הרע

 . 'סור מרע ועשה טוב'. 'נצור לשונך'

 

 ] יצירת האש ה מ הצלע[
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 . ומה ה יא ה אשה הנזכרת בפרשה, מיצ ירת ה אשה מהצלעאחר זהואמנם מהו  שכתוב 

ירשו  כמו שפ, והא שה היא נקבתו באמת,אומר אני שהאדם הנזכר הוא האדם המורכב

  :מוד בזה הסיפ ור הו א כפי מה שאומרי אבל מה יהיה הצ ו רך והל.ג"רלבה

 רמז למה  ,שכאשר הגיד הכתוב שהצ מיח הקדוש ברוך הוא בגן  עדן עץ החיי ם ועץ הדעת

 למה זה שם הטבע בשכל : רצונו לומר, הוצרך לבאר מדוע נברא עץ הדעת,שביארתי

 והיה מן הראוי שכמו שגוף האדם .א בהיו תו מכשול לחט,האדם כח על השכלת המפורסם

 , בכח נפשו ושכלו יטה כ ו לו למושכלות העיונות, וניתן לגשמיות,בכל חלקיו הוא חומריי

  .ולא דבר מהמפורסם כלל

 שלא היה אפשר באדם כפי שלמותו שיהיה י חיד בעולם מבלי חברה ,ולכן ביאר הכתוב

לא ' וזהו . שכן בהתעסקו במושכלו ת וכל. כי לא יוכל לבדו לבקש מזונותיו ולתקנם,מדינית

ין י שלא נאמר זה בלבד על הכרח האשה בענ',טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו

 .  אלא גם כן על היותו מדיני בט בע מתחבר לזולת,התולדה

 

 שלא היה אפשר שיתחבר האדם עם הבהמה החיה והעו ף המשתתפים עמו בסוג ,וביאר

 זכר שהעביר  ,וכדי לבאר זה.  האשה והבנים ו הזולת,אנושי אלא עם פרטי מינו ה,החיות

 מהו מן החיים שי רצה האדם , רצונו לומר,לראות מה יקרא לולפניו הבהמ ה החיה  והעו ף 

 אבל , ואם לא יחפוץ בשום מין מהם.בחברתו ויקראהו אליו להיות אצלו בחברה מדינית

 ושקרא .לא יחפוץ בחבר תו אשר לכן , יורה שהוא שמו וטבעו,יקראהו נפש חיה בהמ ית

 רצונו לומר ',לא מצא עזר כנגדו'לם כו  וב, ועיין בטבעיהם,אדם שמות לבעלי חיים ההם

  .בעלי חיים שיהיו בעזרתו ב התחברו עמהם במדינה

 

 שהפיל , והוא אמרו בדרך המשל והרמז הזה.והוצרך מפני זה לעשות חברתו מאנשי מינו

 והשחרות שעדיין שכלו וכחותיו  הילדותרומז לימי שהוא , על האדםתרדמההשם 

 כי אז בלי ספק נרדם הכח השכלי ,משך האדם אל תאות המשגלי או לה,נרדמים

 שממנו נמשך חברת , לענין ההולדה רמז להוצאת הזרע הוא ולק יחת הצלע. מריווהח

זאת הפעם עצם ' והוא אמרו ,דותיותי שהם הראשונות מההנהגות המ,האשה והבני ם

  .עד שיעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו לצורך החברה. 'בשרימעצמי ובשר מ

 

 עזבו את אביהם שבשמים ואת , בעבור חברת בני עירם או אנשי ביתם,וכמה מן האנשים

 ויצא . וכל שכן שיעזובו ה אב והאם הגשמיים להמשך אחר חברתם,התורה שהיא אמם

 .  בנאה ובמגונה במ פורסמות ההנהגה כפי השכל המעשיה הוצרכ,מזה שבה יות ם בחברה

 רצונו לומר מפני חברת האשה והבנים ואנשי ,וזה ו שהביא  לעולם עץ הדעת טוב ורע

רצונו לומר . 'ויה יו שניהם  ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו' ועל זה אמר ,לםוהמדינה כ

 לא היה צריך שיתבונן בטוב וברע  ,לו היה האדם יחידי ונבדל מכל חברהישא
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 וכל שכן אנשים , היתכן שי היו  שניהם האדם ואשתו, אבל בהיותו בחברה.שבמפורסמו ת

 כי החברה ,וז ה באמת בלתי אפשר.  בלשון תמיהה? ולא יתבוששו,אחרים ערומים

 .  ולכן יצ טרכו לדעת טוב ורע בדברי ם המעשיים.תביאם אל הבושה

 

 ] והנחש ה יה  ערום[
 חטאו וחסרונו להפסיק השגתו  הוא להודיע איך נמשך לאדם',והנחש היה ערום'ואמרו 

 שהוא ,בת זה הנחשיואמר שהיה ס.  החומריים המפורסמיםםהשכלית ולהשתמש בדברי

 לא היה צריך לתגבורת הדמיונות בנאה ,לו היה אדם יחידיי שא.רומז אל הכח הדמיוני

 והוא אמרו  . תפסק השגתו,ה והתעסקו בהנהג,אבל מפני חברתו עם הזולת. ובמגונה

 רצונו לומר שהכח הדמיוני  שבאדם היה ערום מכל ', ערום מכל חית השדהוהנחש היה'

ים וטענות י לפי שהדמיון האנושי ישתמש בעשות הקש,הית השדית שבחו הדמי וניתחווהכ

 . המדמה שבשאר בעלי חייםה מה שלא יעש,תיותידומות לאמ

 ,רו כגמלעוי וש,שהיה הנחש מורכב) 'פרשה ג (בבראשית רבה באמרם ל"חזולזה כוונו 

 , כי הוא המיוחד למנחשים, כי הנה הנחש היה אצלם הכח המדמה.והי ה סמאל רוכב עליו

 רצונו לומר מרכיב הרכבות גדולות ופחותות , והיה גדול כגמל.והמב יא אל ההשחתה

 ,  כי הוא נשוא ורכוב על המדמה, הוא הכח המתעורר, וסמאל הרוכב עליו.בצורת הגמל

 שהוא ה או להתרחק מהנדמ,אל הדבר הנדמה שיאות אליומתנועע מדמיוניו להתקרב 

חות ו ושני הכ. את האדם ומעוותו מהדרך הנכונהא לפי שהוא מסמ, וקראו סמאל.מזיקו

 .  הגדולות להשתמש האדם במפורסמותתבוי הם הס, דמיוני ומתעורר,האלה

 

 יחפוץ  ה לא" לפי שהקב. שהיה הקדוש ברוך הוא צוחק על גמל ורוכבו,ואמרו דרך משל

 .  אלא בהיותו משלים נפשו,בדברים הגשמיים המפורס מים באדם

  ,ומסכים לזה אמרו על צד המשל בפרקי רבי אליעזר

 .   ב ר ה  א ת   ק ין י  בא  ע לי ה  ר וכ ב   הנ חש   וע ,ו הא דם  י דע  א ת  ח ו ה  אש ת ו 

בת י שהוא ס, והוא הכח המתעורר והמתאוה,רצה בזה לסמאל שהיה רוכב הנחש

 . יצא משם קין שהרשיע במעשיו,אוף ולהיותו לתכלית הני,המשגל

  

 הנה האשה שוכבת , ירמוז שב הי ות האדם בחברת הזולת',ויאמר  אל האשה'ואמרו 

אף כי אמר אלהים ' , ויאמר. וה וא הדין למי שדעתו קלה כמוה יעורר הכח הדמיוני,בחיקו

 אמר אלהים וגזרה חכמתו  ביצירה הט בעית שבני האם כלומר ',לא תאכלו מכל עץ הגן

  כאלו אמר אם כך ? שהם עניני העולם הזה,דם לא יאכלו ולא יקבלו  הנאה מכל עץ הגןא

 שלא נאסר לאדם השתמשות , והיא משיבתו.שור ולא יתקיים האדםי יפרד הק,גזר

אבל מעץ .  כי הם הכנה לשישתמש השכל במושכליו,הדברים הצריכים להתמדת חיותו
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 פן ,יה האכילה  שהוא ההש תקעות לא היתה ראו, שהוא המפורסמות,הדעת טוב ו רע

 . ת שהוא ההפסק מעץ החיים ההשכלה האמיתיתויקרה ממנו ה מו

 

 כלומר : והוא דרך עצה.'לא מות תמותון'עוד יוסיף הכח המתעורר הדמיוני לטעון ולומר 

 כי הנה האלהים יוצר ,ו תו אל תבקשו להתקרב אל המ, אל תמיתו עצמכם,עניי הדעת

ויפקחו  ' , מאותו עץ הדעת ישתלמו כחותיכם הגשמיות'כםכי ביום אכל'האדם יודע 

 וגם בשכליות תהיו , כי אתם היום מעומק עיונכם כמתים בלתי משיגים המו חשים.'עיניכם

 רצונו לומר הטוב לע שותו והרע ',יודעי טוב  ור ע' . שופטים ומנהיג י המדינות,כאלהים

 . המעשימוש השכל בחלקי ולא תוכלו להגיע בזה כי אם בש,להרחיקו

 יראו במחשבותיהם ההתעסקות , והוא הדין לאנשים חלושי הדעת כמוה,הוזכר שהאש

 והוא .'כ י טוב העץ למאכל' וזהו .במפורסם וב דברים החומריים הוא נאות לכח הזן הצומח

 והוא נאות גם כן לשכל .'וכי תאוה  הוא לעינים' וזה ו ,נאות גם כן לכח המעשי המרגיש

 . כלומר בהנהגת אדם ביתו ומדינתו בטוב ו ברע',שכילונחמד העץ לה' ,המעשי

  

 ונמשך זה לאדם , קלת הדעת אכלה מן העץ ראשונהה האש,ולפי שההדיו ט קופץ בראש

 כלומר להפסיק , הביאתו לחטאה לרוע חברתה שבהסתת האש,עם כל חכמתו ושלמותו

 , עם הכסיל האדם החכם, ולכן נפקחו עיני שניהם. בדברים המפורסמיםסקעיונו ולהתע

 כלומר , אז ידעו כי ערומים ה מה, וכאשר נשתקעו בו.לעיין בדברים  המעשיים ה פרטיים

 ומז ה , נפרדו מזו, כי בהשתקעם בזו.תיתי העיונית האמהשנשארו משוללים מההשג

 כלומר שעשו יסוד עניניהם 'וי תפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות' .ההשיגו גנות גלוי הערו

 . בות לרעתםי והם  גם כן תואנות וס,ושי המציאות בעלי התאווהבדברים מדומים חל

 

 לא יוכלו לעשותו , האמתיותבמושכלות שרצו להתעסק ,וכאשר ירד עליהם השפע העליון

אלהים מתהלך בגן לרוח ' וישמע ו  את קול ה' והוא אמרו .במפורסמותמפני השתקעם 

 ,אלהים' מוע את קול ה שכאשר חזרו לש, רצונו לומר.' ויתחב א האדם ואשתו,היום

ינו העולם השפל הזה י וענ, שאותו עיון והש כל היה מתהלך בגן,מושכליו ואמ תיותיו

בת  י רצונו לומר בס. ומצאו עצמם נסתרים ומתחבאים בתוך עץ הגן, לא יכלו עליו,ומושגיו

 . עץ הגן שהוא עץ הדעת טוב ורע

 

 באו לכלל טעות כי ,תי ות שמתוך שהרחיקו עצמם מהעיוניות האמ,ואפשר לומר גם כן

אבל לא .  רצונו לומר משגיח בעולם השפל,ערו  היותו יתבר ך מתהלך בגןיחשבו וש

 לא באופן , היו מיתה רצונו לומר באמצעות התנוע, כי אם לרוח היום,בהשגחה פרטית

 רצונו  ,אלהים בתוך עץ  הגן'  והיה ז ה הטעות לפי שהתחבאו האדם ואשתו מפני ה.אחר

  .וצללו כעופרת בתוך עצות המפורסמו ת וידיעתםלומר שנתחבאו 
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 כאלו , בעיוניותם וחסרונם שהם ראו ערות, רצונו לומר.'ויאמר לו איכה' ויקרא אליו ה'ולכן 

 ועתה איכה , איך נפלת משמים מהשכלתך ועיונך, ואומר לו איכה,השם קורא את האדם

 ,נה לא קרא את האשהוה .  המפורסםה מקום אתה מושקע בנאה ובמגונה ובאיז,אתה דר

 ה ולכן יחס אליו האשמ. כי אם לעזור ולעבוד את בעלה,לפי שלא עשאה הטבע לשתשכיל

 . ל הו כהוהתוכח

 

את קולך שמעתי בגן  ' והשיב , שהרגיש האדם במה שאבד,לו זה ָשי פוי ְמיוזכר עוד מ

ה אחר  ועת, הנה קודם חטאי הייתי שומע קולך בגן במושכלות העולם הזה, כלומר.'ואירא

ואני נסתר ונחבא בידיעתי הרעה אשר . שאכלתי מעץ הדעת הנני ערום מכל ידיעה עליונה

 אשר ת מהדעות החלוקוה מפני החברה אשר מצאתהו היתהוביאר שהרע. בחרתי בה

 וגם היא אמרה שהנחש השיאה יצר .' אשר נתת עמדיההאש'והוא אמרו . נתחדשו בה

 . הרע וכחו הדמיוני

  

 ת היא לבאר שהאדם לא יוכל להתמיד בעיונו ב הי ותו  בחבר,  הזאתהפוכלל המליצה  הי

 וכחותי הם ישוב ו  ם  ודעות החברים והמלאך הדובר בם דמיונה כי טבע החבר,הזולת

 מפסיקים החיים  , בדברים המפורסמים המעשייםתמאחרי השם לחשוב מחשבו

  .השכליים

קרב הנחש לאדם ולא  שלא נתההרב המור כמו שכתב ,ומזה תדע שעם היות אמת ברור

כי הנה .  ואדם לשכל, חו ה רומזת לחו מרה שלא יתחייב מז ה שתהי,דבר עמו אלא עם חוה

אבל הוא . ה ככה לא ימצא לחומר מבלי צור, כמו שלא יתקרב לשכל הנבדל,הכח הדמיוני

 . בלבד במורכ ב משניהם

 

 היא  הש והא,ולכן הי ותר נכון ה וא שהאדם הוא רמז לכל חכם לב מתלמד במושכלות

בר עמה הנחש י ולכן ד.'אשה יפה וסרת טעם' :)כב,משלי יא(המורכב הש כל והדמיון 

 , לענין הרמז ה זה  שם אשהה ולא זכרה התור. מוכנ ת כפי קלות דעתה להסתתוהבהי ות

  . הי ו תר קרובה לאדםה החברהכי אם להיות

 

  הוגם מה שאמרו רבותינו זכ רונם לברכ

 .     י שר אל  ש עמ דו  ע ל   הר  ס י נ י  פ ס ק ה  ו כו ל י,מש ב א  נח ש  ע ל  חו ה   ה ט יל  ב ה  ז ו ה מא 

 קלי ה שהנחש הדמיוני הטיל זוהמת  הדעות המפו רסמות בחוה וזרע,רמזו למה שביארתי

 פסקה , ו המצוות בהג בלת הטוב ו הרעהוישראל שעמדו על הר סיני וקבלו התור. הדעת

 .זוהמתם וכמ ו  שיתבאר אחר זה
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הם ביאור הרעות המתחייבות מטבע   , ואדם כפי הרמז הזההואמנם קללות הנחש והאש

 ארור מכל ה כי הנה הנחש הדמיוני נתקלל שיהי.כל אחד מהם בעסק המפורסמות

שאר יותר גרוע י י, לפי שאחרי שישוב הדמיון האנושי מאחרי השכל, ומכל החיהההבהמ 

 , כי לא יבקשו רק ההכרחי.ולהוחות הדמיוניים שבשאר בעלי חיים שהם לא יעשו עומהכ

 .   כי הוא ארור ומקולל בשקריו וכז ביו, דמיו ן האדם בהתרחקו מהשכליואין כן

 

 יהיה על גחונו למלאת , להגיד שכל מה שיתעסק וישתדל עליו',על גחונך תלך'ואמר 

 גם שלא ישיג מבוקשיו  אלא אחרי העמל והטורח והולך על , כי כל עמל אדם לפיהו,בטנו

 ,ריותו יהי ו חומריות  עפרהו של כחו המדמ להגיד שכל השגותי',ועפר תאכל'ואמר . גחונו

 להגיד שבני אדם תמיד בשכלם ',  וגו'ואיבה אשית' ואמר .גם שאחריתו יהי ה עפר וה פסד

 . ינגדו לדמיון ויכזבו הרכ בות יו

 ולבזות ,לם אצל בני אדם להרחיק המחשבות הדמיוניותווגם ירמוז בז ה שמצות התורה כ

הוא ישופך ראש ואתה ' והוא אמרו .השנאה וישנאו אותם תכלית ,הטוב ות המדומות

 והדמיון  ,לתוי רצונו לומר בתח, רצונו לומר שהאדם יכה את הדמיון בראשו',תשופנו עקב

 עד שמזה הצד היתה , כי בסוף  ימיו  יגברו ע ליו הדמיונות. רוצה לומר ב סוף,ישופנו עקב

 . נפסקת נבואת הנביאים ימים קודם מותם לתגבורת המדמה בה ם

 

לל אותה י לכן ק,שהאשה אינה נמשכת בטבעה אחרי המושכל כי אם אחרי המדומהולפי 

 וגם ה דבר היותר  . הרבהת לתאוות המפורסמות י תחייבו ב ה תמיד עצבונוהשבהשתקעות

 ואם , ואם בלדתה אותם,ה עצבה תמיד אם בהריונה תהי, שהם הבנים,נאהב אצלה

 כי היא תהיה  ,זה לא יעלה בידה גם , ואם טבע האשה להתעסק במגונה ובנאה.דולםיבג

 . ובו יה יה  הטוב והרע לא בידה.  והוא ימשול  בההנכבשת לבעל

 

 ה ארורה האדמה שתהי, שכיון ששמע בקול חברתו להשתקע במפורסמות,ולאדם אמר

 הנה , והיה תכלית האדם להשיג שלמות נפשו, כי להיות מורכב י ה בעבור האדם.בעבורו

 ככה בהחט יאו תכלית בריאתו תקולל ,ארצו' ב ורכ ת הכמו שכאשר יזכה  האדם תהיה מ

 . ה שחשב לקנות תהפך לו ליגון ואנחה וההנא,חלקתו בארץ

 כי זהו טבע מפורסם שיביא האדם למינים ', כל ימי חייךהבעצבון תאכלנ'והוא אמרו 

 כלומר ',הוקוץ ו דרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השד' וביאר זה באמרו . רבים מהיגון

  .ואותו מעט ערבות שיגיע אליו יהיה בע מל רב. נינים הפחותיםשיטפל בע

 

 שלהיותו טרוד בידיעת ',וקוץ ודרדר תצמיח לך' יפורש ההרב המורוכפי דרך 

 ולכן   , שהם קוץ ודרדר בעיון,ב ושים וטענות כוזב ותיהמפורסמות  יעלו בדעתו בעיוניות ש
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ואכלת את ' והוא אמרו .ם ויתעסק בדברים הפרטיי ם הפחותי,יחדל ממנו העיון בהחלט
 . 'עשב השדה

 ישוב אל ,יואמר בסוף  הקללות שאחרי שהדעת האלהי מאוס ימאסהו מה י ותו נשאר נצח

 .'ואל עפר תשוב' וה ו א אמרו . לוקח בנין גופוה אשר ממנההאדמ

 

 ,תה מרוב חכמה לא היתה להגיד שהסתתחוהוהנה זכר הכתוב שקרא אדם שם אשתו 

 אם כל חי מעיינת הלו היא היתי כא, נמשכת לפרסום,צוחייתי דברניית ונה אלא להיות

 . בטוב ו ברע אשר ימצא אותם כל הימים

 

 להגיד שכאשר נשתקעו 'אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם' ויעש ה'ואמרו 

 ולעשות מלבושים וכלים , באו לכלל המלאכות אשר הם חלק המעשי,בידיעת המפו רסמות

 . מכלים שונים ללבשם

 

 נתיחסו כל אלה הדברים לשם עם היותם דברים הוכפי דעת החכמים בעלי הרמזים האל

  . לכלה להיותו יתברך סיבה ראשונ,נמשכים כפי המנהג הטבע י

 רךדל  נכון לומר לפרש ע', וגו'הן האדם היה כאחד ממנו'ואמנם מה שכתוב אחר זה 

הקדוש ברוך הוא ברו ב    אלא מה שהסכים  ,בל אדםיכרון  העונש שקי שאינו ז,הרמז הז ה

שבת שלמותו וחסדו לסדר חיי האדם והנהגתו באופן שלא יאבד המפורסמו ת ולא י

מלמד שפתח לו הקדוש ברוך הוא פתח ) א"כ (בראשית רבהל על זה " וכאמרם ז.הנפשי

 כך אכל מעץ י ואחר, מעץ החייםהליבראו אכל תחינו שאדם בעת הי ועני.השל תשוב

 אין ',כי  עיר פרא אדם יולד' :הפך זהב היו  , שהם אישי המין,עו אבל תולדותיו וזר,הדעת

 ולקיחת ,לת השתמשות העולל והי ונק הוא באכ ילת עץ הדעתי ותח,לו מושכל ב פועל

 אז ישתמש , כאשר יתן אליו השם לב לדעת,כ" ואח.ה ו הנאההערב והמוע יל והמגונ

 רצונו ',היה כאחד מ מנוהן אדם ' ועל זה אמר כאן .ויתעסק באכי לת עץ החיים השכליים

 , אבל בטבעו היה לדעת טוב ורע,לומר בראשיתו והתחלתו היה כאחד ממנו משכיל תמיד

 אולי ישלח ידו ויאכל גם מעץ החיי ם בהשכילו  ,ולכן גם עתה שכן הוא שה תחיל בעץ הדעת

ו דר ליולכן ה גביל וס.  וחי לעולם באופן שי אחוז בזה  וג ם מזה אל ינח ידו,כפי שלמות נפשו

.  לצורך גופו שהוא עץ הדעת טוב ורעה ראשונ, לתולדותיוההקדוש ברוך הוא מה שיעש

  .ושנית לצרכי נפשו לקנין המושכלות

ח ו לומר שנתן לו כה רוצ, אשר לוקח משםהוזה  בששלח אותו מגן עדן לעבוד את האדמ

 .  שהיא בידיעת הטוב והרע כפי הצורך והראוי ה עבודה לאותהוהכנ

) 'ה ה"בראשית מ( כמו . כי אם לשון מנוי ויכ ולתגרושין לא מלשון ,וישלחהו ויה יה לפי זה 

 , יהי ה מגור ש מהעיוןהוזכר שכאשר יעבוד את האדמ. 'כי למחיה ש לחני אלהים לפניכם'
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 לומר שגרשו מהעיון בה יותו  ה והוא אמרו ויגרש את האדם רוצ.כי תרי קלי לא משתמעי

 . העובד אדמ

 

 ]הכרוב ים[
וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת ' באמרו , שהכין לו מקנין המושכלותוזכר עוד מה

 הם , כפי זה  הרמז,הכרוביםכי . 'להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים

 הוא השפע הנשפע על השכל להט החרב המתהפכ תו.   והמחשביהח המדמוהכ

 רצונו לומר ,יים לזה לשמור את דרך עץ החה ששם באדם תאו,לוווהענין כ. ההי ולאני

 . להגיע לתכליתו שבעבורו נברא לראות באור החיים

 וכן ביאר שזה דעתו בלהט ,מא,ב חלק ש זה דעתו בכרובים בסו ף הה רב המורוכבר ביאר 

 ובעבור שה י ה קנין המ ו שכלות מגיע . כמו שזכרתי,החרב המת הפכת בהקד מת ספרו

 והיה  גם כן מוכ ן   ,מתהפכת בלהט החרב הה אמרו שהוא הנרצ,לאדם בקושי גדול מהכרח

 קצתם יאמרו : עד שמפני זה התחלפו דעות בני אדם,אל ההשתקעות בידיעת הטוב והרע

וקצתם . וקצתם יאמרו שהטוב הוא ה מוע יל והרע הפכ ו. שהטוב ה וא הערב והרע  הפכו

 . ישימו הט וב  הכבוד והקלו ן  הפכו

ס תוריי להשלימם  הניח להם נימו,ולכן כשרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל

 ולהגדיל ולסדר ידיעת ' ,עץ חיים היא למחזיקים בה' הקבלה שרךדל באמונת התוריות ע

  . שלא יעיק ולא ימנע השלמות הנפשיי,הטוב ו הרע כפי הכמות וה איכות הראוי לו

 

 ]סיכום והתנצלות המחבר[
 פרהי כי הנה אחרי שס. שבא בתחילת התורה,וזה היא תכלית הסיפור הנכבד הזה
 ומה שיקרה לו בבקשת , זכר טבע האנושית,בריאת העולם ואדם הראשון שבמינו

 ה האלהית במצות השמעיות והמעשיות באומה ללמדנו צורך התור,השלמות ומניעתו
 , מפני שיצר לב האדם רע מנעוריו וישתקע במפורסמות יותר מן הראוי,הקדושה

 . ו בכל זה אם לא שהתורה עזרתו והגבילת,ויחסר מידיעת האמתיות
 

 רמז 'אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור' ויעש ה'וכבר כוונו ה קדושים בכל זה באמרם ב

) 'פרשה כ (בבראשית רבה ולכן אמרו .לתורה האלהית הכתובה  על גוילים של עור

כי נר מצוה ותורה ' שרמז בזה לתורה האלהית ,שבספרו של רבי מאיר כתוב כתנות אור

תנות ההם היו אור מאיר  לחשכתם ו כ י הלבושים ו ה כ,בושין דיקרל אונקלוס וכן תרגם .'אור

ורוח  לבשה את ' מלשון ,וילבישםמ רו ו ולפי זה יה יה א.ולכסות את ערותם בטוב וברע

 .  שהרצון בו ההתעצמות והדבקות בתורה',צדק לבשתי וילביש ני' 'עמשי

  :בבראשית רבהומסכים לזה אמרו גם כן 

 .   .  ו נע י ם כ מר גל י ו ת, ם   הר אש ו ן   ה י ו  חל ק י ם כ צ פו רן יצ ח ק  ר בי א  א ו מר  ב גד י ו  ש ל  אד
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 ה חלק שיראה כצפורן שי ש בהם חלקים ,שרמז גם כן על כתנות האור הקדוש התוריי

פורים  י כי אותם הס, אין הדבר כן, ודומיהם'ותמנע היתה פלגש' כסיפור ,שאין בו תועלת

 . כמרגליותכאשר יובנו על אמתתם הם נאים 

 

 והשלמתי הרמז , המחקרל דרךארו ברמזי הסיפור הזה עופה נשלם מה שראיתי לב
 ואין ספק שכבר יפול עלי מזה לזות שפתים שאני כפורץ .בכל הסיפור וחלקיו בקשורו

 ,רו במסכת חגיגה בדרישה במעשה בראשית בשניםמ כפי מה שא,גדר ישכנו נחש
תי שולח  ואיך אם כן אתנצל מהיו,ואף כי לכתבו על ספר במקהלות ורבבות עם ישראל

  . ולהיות רכיל מגלה סוד,פי ולשוני בדברים שכסה אותם עתיק יומין
 שאם לא קדמוני חכמי ם בגלוי רב ו ביאור רחב ,אבל התנצלותי מבואר לעיני כל בעל כנף

 .  לא הייתי פוצה פה ומצ פצף,בצורת והרמז ים בסיפור הז ה

 

שי ספר המורה   ומפרג"רלב וה,לו טפחי גע"ראב וההרב המורהאבל אחרי שראיתי 

 שתו ,לוי גדול מבלי העלם כללי וגם יתר המחברים בג,ע"ראב לההומפרשי פירו ש התור

 ולא מצאו דרך אל הרמזים כי אם ,בשמים פי הם וביארו הס ודות ההם כנפ שם לעין כל

 היו דרכיהם עקשים ונלוזים , וגם ברמזים ההם אשר עשו.בהכחשת פשוטי הכתוב י ם

 וכדי להרים מכשול מדרך עמי ,אלהי הצבאות ולכבוד תורתו'  קנא קנאתי לה,במעגלותם

 כי  , ונגלו הסודות בדרכים לא טובים, וח דל הכסוי,אחרי אשר כבר נתפרסמו הרמזים

 ולכבוד תורתו אפרש הפסוקים ,' עת לעשות לה:מלאתי מלין הציקתני רוח בטני אמרתי

 . לם על פי פשוטם מבלי ספק ולא ערעור ושאלהוכ

 בחרתי בהם דרך סלולה משוללת ,להעמיק עוד בהם רמזים ו צורות מדעיותולמי שירצה 

 וצדיקים ילכו   ,'דמוני בז ה להו כיח כי ישרים  דרכי הימהספקות וה וריות שיתחיי בו לאשר ק

 .בם ופושעים י כשלו בם

 

 ] פרק ד–פרשת קין והבל [
 ) כו-א,ד( זה ספר תולדות אדם... והאדם ידע את חוה אשתו

 

 ]ניין קין והבל על צד הצורה והרמזם מפרש ע"רמב[
 יפרש גם כן ענין קין והבל ושת הרב המורהואקדים בפירוש הפסוקים  האלה להודיעך ש

  :ל"ל וז,ב חלק כי הו א כתב ב, הצורה והרמזדצל ע

ו ממ ה   שצ רי ך   שת דע ה ו  גם   כן  ו תע ו רר  ע ל י ו  א ופ נ י  ה חכ מ ה  ב ק רי א ת   שמ ו ת  ב נ י  אד ם  ק י ן  

 א ף ע ל  פ י  ש ה אר יך   ,   ו ש הם   י חדו   אב דו , ב ל  ב שד ה  ו ה י ו ת  ק י ן   הו א   ה ה ור ג  א ת   ה,ו הב ל 
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ה נ ה  כ בר   -  שנ א מר  כ י  ש ת  ל י  א ל הי ם  זר ע א חר   ,   וש לא   ה ת ק י ים  מ צ יא ו ת  אל א  ל ש ת, לר וצ ח

 .  ע ד כ אן .ה תא מ ת  ז ה 

  :שונולה  כתב בפירושו לתורה וזג"רלב אבל ה

וכ בר  טע ו  מז ה  ק צ ת ג דו ל י  הח כמ י ם  ה מ תא חר ים  וע ש ו צ י ור י ם ב ענ י ן  ק י ן  ו הב ל  ו שת  

  כי  רא ו י  ש תדע  ש אי ן  ר או י  ש י עש ה  צ ור ה  בד בר י  ת ור ה  א ם  ל א  .   דעת   הת ו ר הו הפ ס יד ו  בז ה 

  ,  וא ם  ה י ה  ה שער   מ ס ור  ב יד  ה א נ שי ם. במ ק ו מ ו  א שר  יח ו י יב  ב ה ם  ה ה מ נע ות  כפ י   הפ ש ט

 ו ז ה  מ ב וא ר  מ או ד   עד   .  ו לא  י מ שך   ממ נ ה  ה ת וע ל ת  ה מכ ו ון  ב ה , ה נ ה  תפ ו ל  ה ת ור ה  בכ לל 

   .  עד  כ אן . ש הא רי כו ת  ב ז ה  מ ו תר 

 והנמשכים אחריו ברמז הזה יכחישו ה שתלשלות ההמורהרב ונראה מדבריו שחשב ש

 וכן  הוא בלא ספק דעת מפרשי המורה  , ולכן אמר שתפסד בזה דעת התורה,הדורות

 . לםוכ

 טענות להוכיח חמש הנני טוען בז ה ,הרבועם היות שהם לא עשו על זה טענה כלל בעזר 

 . רפ וידבר מזה הס ולא היה ולא קרה , המשל והרמזדצל שענין קין וה בל ושת באו ע

 ,זה דעתו גם כןהרב  וש, ואוכיח שפשטי הכתובים אמת ויציב וקיים,כ אשיב עליהם"ואח

 .  הרמז והנסתררךדל מודים עיפור לי עם היות שהוציא מזה הס

 

 ]ם"חמש הוכחות להצדקת רמב[
ויחי  ' זה ספר תולדות אדם וגו' ממה שכתוב אחר תשלום זאת הפרשה ,הטענה האחת

ומשם ואילך נמשך השתלשלות . 'ה ויולד בדמותו בצלמו ויקרא את שמו שתל שנ"אדם ק

 שאם לא כך , ושקין והבל לא היו בעולם, ויראה מזה ששת היה בן אדם הבכור.הדורות

 ,ביצירת אדםהרב  אלא כמו שאמר .תפול השאלה למה נזכרה לידת שת שתי פעמים

 . שנזכרה שתי פעמים אחת כפי פשוטה ו אחת על דרך משל

 

 שאתה תמצא שבתולדות אדם לקין וה בל לא זכר הכתוב לכמה שנים ,שניתהטענה ה

 , ומחויאל את מתושלח, ועירד למחויאל, וחנוך לעירד, וכן  הולדת קין את חנוך.הולידם

 ולא כמה ימים היו , שלא נאמר בשום אחד מאלה בכמה שנים הולידו- ומתושלח את למך

 כמו שנאמר כל זה בפרשה זה ספר תולדות אדם ,ת ולא שהולידו בנים ובנו,ימי חייהם

 כאותם , וזה יוכי ח שהתולדות שנזכרו בפרשה לא היו תולדות ממש.באותם הדורות

 .  האלה על צד המשל והרמזת אבל שבאו התולדו, זה ספר תולדות אדםהשנזכרו בפרש

 

 שאתה תמצא בפרשת אלה תולדות השמים והארץ ובפרשת והאדם ,הטענה השלישית

אלהים  ' ויקח ה. אדם אשר יצרה וישם שם את :א הידיעה" שתמיד נזכר שם אדם בה,דעי

 לא נזכר שם אדם ,האבל מלידת שת והלא. לםואדם וכן כהאלהים על ' ויצו ה. אדםהאת 

 - אדםויהיו ימי . אדםויחי . אדם זה ספר תולדות , עוד את חוה אשתואדם וידע :א"בה
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 נאמר על הא הידיע"פרשיו ת ההן שנזכר בהן האדם בהוזה יוכ יח שה. הא הי דיע"מבלי ה

והיו . ע"ראב כמו שזכר ה, לא תפול על שם הפרטיהא הידיע" לפי שה,האדם הכולל במינו

בר הכתוב מאדם י שד,אבל בפרשה זה ספ ר תולדות אדם. פו רים ההם מ שליאם כן הס

 .  כללהא הידיע" לא זכרו בה,הראשון הפרטי כפי פשוטו 

 

אמר . פר השתלשלות הדורותי ממה שמצאנו בדברי הימים כשעזרא ס,תרביעי הההטענ

 , שלא היו ולא נבראוה והוא המור. ולא זכר קין והבל ,אדם שת אנוש קנן מהללאל ירד

 היה ראוי לזכרם כמו  שזכר בני  ,כי עם היו ת שמתו קין והבל בחיי אב יהם. אלא למשל היו

 עם היות שמתו נדב , אלעזר ואיתמרוכבני אהרן נדב ואביהו.  ער ואונן ושלההיהוד

 .ואביה ו

  

שביום הששי  ) ג"פרשה כ (בבראשית רבה שאמרו ל"רזהיא מדברי  ,החמישית הוהטענ

 קין ו ה בל ושלש ה חוה ו ילדה בו בי ום  הרת, ב גןם בה יותהשנברא אדם ונבנת האש

את  חוה ה וילדהואיך יתכן שהרת. ה וירדו שבעה שעלו שנים למט,תאומות שנולדו עמהם

 בבריאת אדם מן ה זה בדרך הפליאה ואם נעש? בכרס אחד כולו בשעא חדאהבניה חמש

 כי כמו שדברי  .  זה  יוכיח שה וא ענין משל?ה איך לא זכרתו התור, וחוה מן הצלע,ההאדמ

 ל הכחיש הפש ט ולעשות ה בעץ ה חיים ועץ הד עת ודברי הנחש הביאו לרב המורל"חז

 .   כן דבריהם אלו הביאוהו לומר כן ב ענין קין והבל,הצורה באותו הסיפור כמו  שנזכר למעל

 . אל ה הן  הטע נות ששערת י  לטעון כ נגד  סיפור קין וה בל
 

 ]ם"דחיית ההוכחות להצדקת רמב[
 כי אם שפשט הסיפור , לא כן  יחשוב ולבב ו  לא כן ידמהההרב המוראבל אין ספק אצלי ש

 וזהו   . הז ה לענינים מדעיים ומלבד אמתת פשוטו עוד ירמוז הסיפ ור.הזה ה יה כמ ו  שנכתב

 ה בקר יאת שמות בני אדם קין והבל וסיפו ר ההריגהשבאו אופני החכמהרב שאמר 

 , אבל שהיה ענינם כענין אביהם.מפני זה  שלא היו בעו לםהר ב  כי לא יחפוץ ,והנדוד

ינו היה משל וסימן יפור עני אבל ס,שישי  במלאכת היום ההשיצירתו אמת כמו שנזכר

 .  יוצאי חלציולזרעו בני אדם

 ושמלבד זה יש ב ו רמז וסימ ן , כמו  שנכתבםפוריסו ינם י ענה שהי,כן יאמר בעני ן קין ו הבל

 . לטבעי בני אדם בכלל

 האלהית שהיו וקר ו  ה התו רהשאחרי שהעיד. וכן אני משיב  על הטענות אשר אני עשיתי

 לידת שת תכרהאמנם נז.  מחוייב הו א שנאמין שכן היו וכן ארעו במציאות,ההדברים האל

 תור ה מה שקרה  לבני אדם קין והבל מ ילדותם ועד יום הפרי סה לפי שראשונ:שתי פעמים

 הואחר כך לקח לו לבאר השתלשלות הדורות בפרש.  ולידת שת שנולד אחריהם,מותם
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והתחיל מלידת שת כי .  זה ספר תולדות אדםת והיא פרש,פור אחרי מבלתי ס,עצמה

  .ממנו נסתעפו הדורות

 ויולד נח את ,ונח בן חמש מאות שנה' שכתוב אחר זה בסוף זה הסדר ,ו תמצא בנחוכמו ה

 ואחר כך כשבא הכתוב לספר , שנזכר זה בסו ף ההשתלשלות'שם את חם את יפת

וכמ ו   . 'ויולד נח שלושה בנים וגו מר' ',אלה תולדות נח וגומר'מאורעות נח וקורותיו  התחיל 

כ כשבא לספר קורותיו חזר " ואח,לידתו ומי לתווכן  ביצ חק זכר הכתוב . שיתבאר במקומו

אלה  'וככה בפרשת ויגש כתיב . 'ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק'

 לספר גלותם ה ובתחילת ואלה שמות כשרצ'שמות בני ישראל הבאים מצרים וגומר

  .' וגומ רהואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימ'וגאולתם חזר לומר 

 .ה הראשונההטענובת וזו ה יא תש

 

 שבעבור שקין והבל לא נתקיימו ובני קין וזרעו  היו זרע מרעים בנים , אומרולשנית

 שנים הול ידו ושאר הענינים שזכר הפור  י מי חיי הם ולכ מי תורה בסה לא האריכ,משחיתים

 שסיפר הכתוב שהיה  בן ארבעים ,וכן תמצא ביצחק ועשו. בשאר הדורות בני שת הטובים

 לפי . ולא נזכר דבר מזה בעשו, את רבקה וכמה שנים חי ומיתתו וקבור תושנה בקחתו

 . תרחיב בסיפור י הצדיקים ולא בפרטי הרשעיםהשהתור

 

 הא הידיע" היום הששי בבריאת אדם נזכר בהת שגם במלאכ,אומר ולטענה השלישית

 ואינו מה זרות לפי שעם היות אדם שם עצם ',אדם בצלמוהויברא אלהים את 'שנאמר 

 הנה הוא היה גם כן שם המין כמו שכבר  ,רטי לאותו אדם הראשון שהיה התחלת מינופ

 והוא גם ,ה שהוא שם עצם פרטי לאותו כוכ ב גדול האור, והוא כענין השמש אצלנו.ביארתי

והאדם ' 'ויברא אלהים את האדם' לכן נאמר . עם היות שאין מאותו המין זולתו,כן שם מינו

 בעבור שקודם שהוליד בנים היה שם ,הא הידיע"לם בהוכ והשאר 'ידע את חוה אשתו

 אבל אחרי שנולדו קין והבל לא נזכר עוד .אדם שם לאותו עצם פרטי בשם המין  גם כן

 לפי שאחרי שהוליד דומהו במינו נשאר שם אדם שם ,הא הידיע" בלא ה,שמו כי אם אדם

  .הא הידיע" ולכן לא נזכר עוד בה,עצם פרטי לא שם המין

 כי ון  שקודם תולדותם נקרא ,ה מוכ י ח שלידת קין והבל וק ורו תיהם היו כ פ י פשוטווגם ז

ואחר שהבנים נולדו לו לא נקרא כי אם בשם .  להיותו לבדו  ה מין,אביהם בשם  מינו האדם

 . פרטי אדם

והאדם ידע את ' ו ב פרשת 'אלה תולדות השמים והארץ'גם נוכל לומר שבעבור שב פרשת 

 ולכן נזכר שם שמו , ההם פשט ורמז מטבע האדם וכללותו היה בסיפ ורי ם'חוה אשתו

אמנם בפרשת זה ספר .  להעיר על הרמז הכול ל למין כלו,אדםה הא הידיע"תמיד בה

 נזכר תמיד ,לה כפי פשוטה על אדם הראשוןו והיא כ, שאין בה רמז כלל,תולדות אדם

 . א הידיעה"בשם אדם ולא בה
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 שלרשעת קין ולחסרון הב ל לא רצה ,מים אומרמדברי עזרא מדברי הי רביעית ההולטענ

 וכן תמצא שלא זכר דבר ממלכי . אדם שת אנוש: והתחיל השתלשלות בדרך ישר,לזכרם

 ולא ענין אבשלום , ולא ענין בת שבע ואוריה  החתי, ולא ענין תמר ואמנון,ישראל לרשעתם

 ואהרן  עם היות שזכר  תולדות יהודה, ולא שאר דברים רעים שלא זכרם,עם אביו

 . למעלתם ולמעלת האבות

 

ל ם היו מטבע ו שכוונו לומר שקין והבל וא חיותיהם כ, אומרל"חז מדברי חמישיתולטענה ה

 .  ששם חטאו אבותיהם,ולכן אמרו שנולדו בגן.  נוטים לאכילת עץ הדעת כמוה,חוה אימם

 .  אמרו שנולדו כולם בכרס אחד,ולהדמותם במדה הפחותה ההיא

 וש היא הרתה שם קין וה בל ,י שידע את חוה אשתו קודם צאתה מן הגןגם אינו רחוק אצל

 גם עד שבעה ,וולדות' או ה'  כי אינו זר אצל הטבע שתלד האשה ד,תאומים ואחיותיהם

 . וכל שכן בתחילת הבריאה שהי תה ברכת השם עליהם.אמרו חכמי הרפואה שהוא אפשר

. וכח גדול ורב כיד המלך שבראםוהם אדם וחוה נבראו כבן עשרים שנה וקומתם וצביונם 

 . ומפני ישובו  של עולם רצה יתברך שתלד חוה בנים ובנות רבים בכרס אחד

 כן הבנים אשר הולידו פרו ,כי כמו שהאב נולד מאדמה והאם מהצלע שלא כמנהג הטבעי

 הנה לא , אבל אין ספק אצלי שעם היות הרי ונם בגן באותו י ו ם.וישרצו שלא כדרך טבעי

 חוץ מהגן בארץ אשר גרו בה םלידתה  כי הית, שמה גם כןםל לידת"ם זהיתה לדעת

 . כשגורשו משם

 

 ] השאלות והתשובות–פירוש פרשת קין והבל כפשוטה [
ושאין . לו שפירש הפרשה הזאת כפי פשוטה הוא דבר דבור על אפניווהנה התבאר מזה כ

 גם כן מעניניה הדברים   ואלמוד, ולכן הנני מפרש אותה כפי פשוטה.כנגדו ספק ולא טענה

 . כמו שעשיתי בפרשה של מעלה,המדעיים אשר יורו עליהם בדרך הרמז והסימן

 

  .למה יחס הכתוב לידת קין והבל ושמותיהם לחוה ולא לאדם: 'השאלה הא
 אבל ,ואתה רואה שבשאר הראשונים תמיד נתיחסו הבנים לאבותיהם ולא לאמותיהם

שיחס שניהם אליה  ,תוסף ללדת את אחיו את הבל וכן ,ותהר ותלד את קיןבקין נאמר 

וחזר הכתוב ותלד בן ותקרא את שמו שת  , אמנם שת ייוחס אליה ראשונה.ולא לאדם

 .' ויולד בדמותו בצלמו וגו:חסו לאדםיוי

 
 תשובת שאלה א

  ).ח-א,ד (ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו. ..והאדם ידע את חוה אשתו



 
 ב ראשי ת  אבר בנאל  לפרשת קיצור    tanach/il-he/il.ac.daat.www://http    לימודי יה דות ורוח את ר - דעת 

 

 

178

178

 ולכן מיד שאכלו ,כלם מעץ הדעת התאוו תאות המשגלהנה חוה אשת מדנים ובעלה בא

  .ממנו האדם ידע את חוה אשתו

 השתדל להוליד בדומה , שכאשר ידע אדם שלא היה קיים באיש,ע"ראבויפה פירש ה

 רצה הקדוש . כי לא תהו בראה לשבת יצרה,לקיים מינו וכ די שיתרבו ב ני אדם בעולם

 והדעת . תהר משני תאומים, חוה בגןברוך הוא שמאותה ביאה ראשונה שבא אדם על

 שאם לא כן מאין נשאו , הוא האמת,נותן שמה שאמרו במדרש שנולדו עמהם תאומים

  . ואשה היתה לו בהכרח,והנה מצינו תולדות קין. להם נשים

 

 ותאומת הבל ,אנא"וכתוב בספרי  האומות שתאומת קין שהיתה אשתו היתה שמה  קלמ

 ואולי שהתאומות והבנים  . ומדברי יוסיפ ון  הקדמוניות.ירא"שהיא אשתו היתה שמה  בלב

 ,פר תולדות אדםי כשס',זה ספר תולדות אדם'האלו נכללו במה שאמר הכתוב בפר שה 

 כי , רומז אל קין והבל והתאומות אשר נולדו עמהם',ויולד בנים ובנות'שאמר אחרי שת 

 וצדקו אם כן .אומותיהםוהבל ושת ותקין  , בנותשלושבנים וכי אם שלושה אדם לא הוליד 

 ולא נאסרו עליהם האחיות מפני ישובו של .טה וירדו שבעהידברי המדרש שעלו שנים למ

  .עולם

 לכן ,משכם למותרי התאוות ולידיעת המפורסמותי בה,ובעבור שקין  והבל נטו לטבע אמם

ותהר ותלד את קין ותוסף ללדת  כמו שאמר ,חסו שניהם אל חוה ולא לאדם אביהםינתי
 , איך ייוחס בכתוב לאמו ואיך ייוחס לאביו גם כן,ואמנם ענין שת .ת אחיו את הבלא

 . יתבאר אחרי זה במקו מו

 . 'רה בזה השאלה האתוהו
 

  ?מדוע אין הסבר לשמו של הבל: 'השאלה הב
שת לי אלהים וכן בשת כי  ,'קניתי איש את הלמה זה ביא ר הכתוב טעם שם קין באמרו 

 . בארה חוה למה קראתו כן אבל בהבל לא ,זרע אחר

 כי אם  . ואינו נכון. להי ות שניהם תאומים, שאולי קראתו כן להי ותו קטן בגופוג"רלבוכתב ה

 כל שכן שתסתירהו התורה ולא תגלה . ולא האחד מהם בלבד, שניהם יהיו קטנים,היה כן

אתה וכתב עוד שאולי קראתו כן בעבור שר. טעמו מפני זה כי לא היה בקטנותו גנות כלל

האם מפני .  ולא ידעתי מי שם לחוה אשה נביאה. בנבואתה שיהיו ה בל ימיו  וימות מהרה

 ] ב71’ עמ[?  רשעתה זכתה לנבואה

  . הבל רועה צאןהלמה זה נעש: ’השאלה הג
 אם לא הותרה , אבל הבל. כדי שישבע לחם,כי הנה קין ה י ותו עובד אדמה היה מ ן ה ראוי

 והנה הכתוב עשה מלאכת . צאן ולא יאכל ממנה מדוע בחר לרעות,להם אכילת הבשר
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 ספר מלאכתו , עד שמפני זה עם היות הבל הו א הקטן,הבל יותר נבחרת ממלאכת קין

 . וקין היה עובד אדמה,ויהי הבל רועה צאן כמו שאמר . ומלאכת קין באחרונה,ראשונה
 

 ג-תשובת שאלה ב
  :ובבראשית רבה אמרו

  ו ה וא   ידע   א ין  כ ת יב  .   בר י ה   ק ודם   א דם  ה רא ש ו ןמש ה י  ל א  ש .והאדם ידע את חוה אשתו

 .     ה וד י ע ל כל  דר ך  אר ץ.  יד עוהא דם א ל א , כא ן

 היתה בהמית יותר מכל שאר , שאותה ביאה ראשונה שידע אדם את חוה אשתו,רצו בזה

 . בעלי חיים

  .'קניתי איש את ה ,והנה אמרה חוה כשילדה את קין

  :י מבראשית רבה”וכתב רש

 .  אב ל  בז ה   אנ ו   שו ת פי ם  עמ ו .     ה וא  ל בד ו  בר א נ ו, כשב רא   או ת י  ו את   אי ש י

 .  כאשר נמות ישאר במקומינו לעבדו,' שאמרה הבן הזה י היה ק נין לה, כתבן" רמבוה

 

 שאם בפעם הראשונה האשה נקנית ונעשית מהאיש ,שאמרה כן להתפאר ,ולי נראה

 בעזרת האל , עתה נעשה האיש קין מן  האשה  חוה אמו,עצם מעצמיו ובשר מבש רו

 כי הנה גם , באמרו שהאשה יצאה מהאיש, ואין מעלה אם כן עוד לזכר על הנקבה.ברךית

 . חסה אותו לעצמה ולא לאביוי שי,'קניתי איש את ה וזהו .עתה יצא גם האיש מן האשה

 מורה ,ולא אמר ותהר עוד ותלד את הבל ,ותוסף ללדת את אחיו את הבלוממה שאמר 

 ואחריו ילדה את , אם לא שקין יצא ראשונה.ל" כדבריהם ז,ששניהם היו מהריון אחד

 . הבל

 

  ?הא מנם ל מה  נקרא שמו  ה בל
הנה האומות  .  שכבר כתבו בזה  המפרשים והספקות שיפלו עליו,מלבד מה שזכרתי

 ואמרו שהתורה קראתו כן מפני שאדם וחוה ,ף" באלאבלנשתבשו ואמרו שהיה שמו 

 . ף"א ולא באל"בל הוא בה כי ה, והוא טעות מבואר.נתאבלו עליו ימים רבים

 

 ולא , לפי שלא היה ירא אלהים, שקין לקח לו אומנות לעבוד את האדמה, והנכון בעיני

גם שראה שהיה הצומח  . חשש לקללת ארורה האדמה בעבורך שנאמרה לאדם אביו

 בחר , ואחר שהיה האדם עפר ואל עפר תשוב,המדרגה הראשונה ממדרגות החיים

 ולכן .מריים והקנינים המדומיםולהיותו נרדף אחר הדברים הח ,לנחלה לו עבודת האדמה

 . נקרא קין מלשון קנין

 , נעשה רועה צאן,אמנם הבל להיותו גדול הלב רודף אחר הכבוד המדומה והשררה

 , ולכן  היה שר וגדול ביניהם. שהוא יותר נכבד מהצומח,מנהיג ורודה  בבעלי חיי ם
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 כי , ולזה נק רא הבל.חות ינהלם כרועה הטוב על מי מנו, בנאות דשא ירביצם,ומנהיגם

 . הכבודות והש ררות הבל המה מעשה תעתועים

 כן היו מלאכותיהם , בפעם אחת יצאוחת ומבטן א,וכמו שהי ו שניהם קין והב ל בני חוה

והיה קי ן  . מפועל השכל המעשי ומי דיעת הטוב ו הרע אשר התחילה אמם לאכול ממנו

 , והקנינים יקדמו בזמן אל הכבוד,יקדם לחי המרגיש כמו שהצומח ,הבכור שיצא ראשונה

  .לפי שבאמצעותם יהיה הא דם נכבד

 ויהי הבל רועה  במה שאמרה,והנה התורה  האלהית נתנה טעם אמתי לקריאת שמותיהם
 בעבור ,הבל ויה י שמו של הילד השני :ופירוש הכתוב יהיה כן . וקין היה עובד אדמה,צאן

 לא , ה יה  זה שמווקין .לו הבל ורעות רוחו שכ, ו השררהשהיה רועה  צאן מתעסק בהנהגה

 .יניםי אלא לפי שהיה עו בד אדמה ומרב ה בקנ,'מפני שאמרה אמו קניתי  איש את ה

 ושבא בכתוב טעם ,יני אומנותיהםיימשך מזה  שהשמות האלה התורה קראתם לפי עניו

  .שם הבל כמו שבא טעם שם קין

  - 'והותרה בזה השאלה הב
 כי אם לבאר כבודה ומעלתה שיצא ,לתת טעם לשם קין' יתי איש את השלא אמרה קנ

  . ושמות קין וה בל נזכרו באמרו ויה י הבל  רועה צאן.ממנה איש

 - והותרה גם כן השאלה השלישית
 שהנה היה ,שהוא מדוע בחר הבל במרעה צאן בהיות אכילת הבשר בלתי מותרת להם

 גם שהיה הבל . נכבדת מהצומחת שהיא מדרגה,זה להיות התעסקותו בחי המרגיש

מתפרנס בחמאה וחלב מ הגבינה מ הצאן מהצמר מ העור למלבו שו להיותו נכ בד מכל בית 

 . אביו

 

  .'למה זה התעוררו קין והבל להביא מנחה לה: 'השאלה הד
 ו גם שם בנו וחנוך ומתושלח ושאר ,והנה אדם כפי פשט הכ תוב לא הקריב קרבן

 כי   . ומאין לו לקין והבל להקריבו,ם לא הקריבו קרבןהראשונים הטובים הישרי ם בלבות

 .על הצלתו'  היה להודו ת לשם ה,אם נח הקריב

 

 תשובת שאלה ד
 אלא לפי , לא להודות לו על הצלחתם באומנותם,'והנה הב יא קין גם כן מנחה לה

 שהיה קין או מר שמלאכתו ואומנותו הי תה יותר טוב ה ונרצית ,שנתחדשה ביניהם קטטה

 שכל זולתו יצטרך אליו והוא לא , להיותו עובד אדמה נותן לחם לכל בשר,תברךלפניו י

גם שהיו בעבודתו מינים רבים מהפירות וירק עשב .  והיא מעלה גדולה,יצטרך אליהם

 ומלבד זה הי ה גם כן מפרי האדמה מוציא הפשתן שבו יכסה האדם ,שהוא ערבות רב

גם שהיו הקנינים דברים הכרחיים . ריב ל שזרע פשתן הק"זמרו  ח ולרמו ז לזה א.ערומיו

  . והחיות הכר חי להשגת שלמותו,לחיות האדם
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והבל היה .  את כל אלה ישא רוח,לה בדברים מדומיםו כי היא כ,ולא היתה כן מלאכת הבל

 אם מפאת הנושא שהוא החי , שאומנותו יותר נכבדת מאומנות קין:אומר להפך זה

וקוץ ודרדר ' ,ן שהאדמה נתקללה בעבור אדםכל שכ. המרגיש ומלאכת קין היה  צומח

 להגיד על , ולכן הביא  מבכורות צאנו ומחלביה ן. אבל לא נתקלל מרעה הצאן',תצמיח

 רצונו לומר חמאה , עם שהיה ב הם דברי ם טובים למאכל מלבד הבשר,שלמותם וברכתם

 .  ומגז כבשיו יתחמם,וחלב

שנקרא הקדוש ברוך הוא רועה  ע ד ,ומלבד זה  הי ה ענין ה הנה גה והכ בוד ט וב בעצמו

 ולא יקרא אחד ,לם היו עתי דין להיות רו עי צאןו והאבות הקדושים ודוד המלך כ,ישראל

 .מהם עובד אדמה

ולכן  הביא כל . וישפוט'  אמרו ירא ה,ולהיות הקטט ה הזאת ביניהם איש איש על מלאכתו

 , ב אליויוש יקר ואת הקד, כדי שידע השם את אשר לו,מפרי אמונתו' אחד מהם מנחה לה

 או בתתו ברכה מופלגת בדבר ,בשלחו אש מן השמים על המנחה היותר נרצית אצלו

 . ג"רלב כמו שכתב ה,הנרצה

 .הנה התבאר מזה טעם המנחה הזאת

 . 'והותרה השאלה הד
 

  מדוע לא נתקבלה מנחת קין: 'השאלה הה
אם היה מפני   ה.למה לא שעה השם אל קין ואל מנחתו כמו ששעה אל הבל ואל מנחתו

 ה שהיתה מנחת הבל מבכורות צאנו ומחלבהן יותר חשובה ממנחת קין שהיה מפרי האדמ

 כבר שנינו אחד המרבה ואחד המ מעיט ובלבד  שיכוי ן לבו   ,ל שהיה זרע פ שתן" ואז,בלבד

 .  וסדר הקרבנות יוכיח, וכן הוא בתורה.לשמים

 

 'תשובת שאלה ה
 והי ה זה אם . ואל קין ואל מנחתו לא שעה,וזכר הכתוב  ששעה הקדוש ברוך הוא אל הבל

 ובחנוכת , ובשמיני למלואים, כמו שהיה ב קרבן נח,ותאכל את המנחה' שירד אש מלפני ה

 או ששעה הקדוש . שהוא האות ה עצמי המורה  על הרצון האלהי,המזבח שעש ה שלמה

 ואל קין ואל מנחתו לא שעה שלא נתנו , שנתן ברכה בפרי  הבטן,ברוך הוא אל הבל

 , ו לא היה זה ל היות מנחת הבל טוב ה מ מנחת קין. והארץ לא נתנה יבולה,השמים טלם

 יען ההנהגה ,אלא שראה יתברך שהיתה כוונתו של הבל לרדוף אחר המעלה וההשכל

 ולכן הי ה  .דה פחות הי גם שהכבוד מונע את האדם מכל מ.והכב וד הוא  מצרן וסמוך לשכל

 טבעו , אבל קין היה עובד אדמה.מנהיג אותו שר ושופט על מלאכתו ו,הבל נכבד מטבעו

 כאלו נעשה בעצמו  , מבקש המלאכות ודברים מקרי ים,לל השםימרי אשר קונוטה אל הח

בת י גם שהקנינים מבלי הכבו ד הם ס. ולא מושל עליהם,עבד לאדמה ולקנינים הבהמיים
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 המדות  יבא לידי גנבה והגזל ושא ר, כי המ בקש ה הון  ולא יחוש אל הכבוד.כל פחיתות

 .הפחותות

 ואם , אם מפאת נושא מלאכותיהם,הנה אם כן היתה מעלת קין על הבל מבוארת

 . שכל היום יחרוש  החורש לזרוע יפתח וישדד אדמתו,בהתעסק קין  בדברים המל אכותיים

קין היה נבהל להון מבלי .  מבלי מלאכה מעשית,והבל היה מנ היג הדברים כפי הטבע

אל הבל ' וישע ה ולכן .מכל פחיתות ומבקש כל מעלה והבל בורח ,הבטה אל הכבוד
 שהיתה ואל מנחתו . בכל דרכיום מעולן שהיה בן חורי,שפנה והשגיח בתכונתו הנכבדת

 ואל מנחתו כפי רוע תכונתו  ואל קין. נולד כפי טבעו מבלי מלאכה כלל,מהחי המרגי ש

 .לא שעה ,שהיא עבודה מלאכותיית
 . 'והותרה בזה השאלה הה

 

  פשר השאלה למה חרה לך: ' הוהשאלה
 וידוע כי כל מה ,הזכי איך יוכיחנו על  ,למה חרה לך ולמה נפלו פניךממה שאמר הכתוב 

 ,שיהיה  האדם יותר חשוב ו נכבד ראוי שיקשה עליו יות ר כשלא יקבל מלכו ואלהיו עבודתו

 כל ,להוהבושת על זה מעלה גדו.  כי חרפה היא לו,כל שכן בקבלו מנחת אחיו הקטן ממנו

 .העושה מעשה ומתבייש מ וחלין לו על כל עונותיו

 

 תשובת שאלה ו
 שחרה לו על היות אומנות אחיו הקטן , רצונו לומר.פר הכתוב  שחרה לקין ונפלו פניויוס

 ונפלו פניו . וקין כעבד נרצע לפניו, כאלו היה שר ושופט ומושל לפני השם,טובה מאומנתו

 והבל  , כאלו הוא חמור גרם לעבוד ולמשא,ונתומאשר פרסם הקדוש ברוך הוא רוע תכ

 . חשבו כמלך בגדוד

 . הלא אם תיטיב שאת,למה חרה לך ולמה נפלו פניך באמרו ,ה הוכי חו עליו" והקב
 כי הנה  . למה חרה לך על משפטי ולמ ה נפלו פניך כמתבייש ו מתקנא באחיך,כלומר

את לבבך בהשלמת  אם תטיב ,הרשות והיכו לת בידיך להתגדל עליו במעלה ושלמות

כאלו אמר אם  ,הלא אם תיטיב שאת והוא אמרו . ולא תהיה כל היום עובד אדמה,נפשך

  . יהיה לך יתר שאת ויתר עז על הבל אחיך,אלהיך' תעשה הטוב והישר בעיני  ה

 כי לא היה נמשך לחיים השכליי ם העיוניים  ,ובז ה הודיע ו  שגם הבל לא היה שלם כ ראוי

 לא בלבד אצל ,תהיה מדרגתך שפלה ,ואם לא תיטיב .פו רסמיםאלא לחיים המדיניים המ

 , יהי ה לפתחך החטאת רובץ, כי גם שלא יהיה בע ולם אדם אחר זולתך,הבל אחיך וב ערכו

 ועליו . שהוא מפעל היצר הרע אשר הוא בקרב האדם,והוא החסרון  והדופי שידבק בך

 אבל הוא כפי ,לחטאכי החומר י סית את האדם  .ואליך תשוקתו ואתה תמשול בואמר 

 . שכלו יוכל למשול עליו אם ירצה

 .הנה התבאר שתוכחת השם לקין היה כדי שיטיב דרכיו וישלים נפשו
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 . 'והותרה בזה השאלה הו
 

 ?למה הרג קין את הבל: 'השאלה הז
 , הנה קין התחיל להביאה, האם בעבור שהבי א מנחה.כי הנה הוא לא עשה עמו רעה

 הנה הבל לא ה יה לו ב זה  ,בעבור שלא שעה השם אל מנחתו ואם .והבל ה ביא גם הוא

 והיה לו לקין להתרעם . כי הוא אולי היה רוצה ובוחר שיקבל השם מנחת קין גם כן,אשמה

 . לא להרוג את הבל שלא פשע לו,מהשם שלא קבל מנחתו

 

 'תשובת שאלה ז
והארץ תתן ם יישאו הצמחים פרייש ,הלא אם תטיב שאת ,טתוי נמשך לש,רש פיג"רלבוה

 . יבולה

 והו א אחיך סר , למה חרה לך שקבלתי מנחת הבל,ואליך תשוקתו ע"ראבופירש ה

 כמו שימשול האח הגדול , ואתה אם תרצה אהבתו תמשול בו, ואליך תשוקתו,למשמעתך

 . באחיו הקטן  ממנו

 לפי שבעבור שהיה  קטן ממנו הי ה ראוי שיהי ה נכנע אליו ,והנה התעורר קין להרוג להבל

 אמר המלוך תמלוך עלי , וכאשר ראה שבחר לו אומנות שררה והנהגה בלבו. ימשול בולא

 והוא ימשול  בו וזרעו  ,ישו ב העול ם גם כן ממנויגם שחשב שיהי ה ! ?אם משול תמשול בי

שאר זרעו יורש כל הארץ ולא אדם י גם כדי שי,לו מעל צואריוו וכדי להסיר ע.בזרעו תמיד

 .  הרגו- מזרע הבל

 אם כל דברי השם שאמר לו שכל הימים אשר הבל חי על האדמה יתגבר ,ב קי ןוהנה חש

ושכאשר יהרגהו ישאר קין לבדו . הדפו בששעה אל מנחת הבל'  כי ה,עליו וימשול בו

 כיון שאיש אחד אין בארץ לעבוד , ואז ישא השם פניו אליו בהכרח,מושל בכל הארץ

 . עבודתו

 מי יירשנה ומי , נפלה הקטטה בין  קין והבל שעל ארץ ישראלוהחבר אמר למלך הכוזר

 וגם זה . ויהי ה  זולתו הקליפ ה,ין  ה אלהיידבק בענישאר במקום אבי ו  לסגולה להיימהם 

 . מסכים בצד מה למה שבי ארתי

 

 .  זהו פירוש הפסוק ים האלה לדעתו. שהיה הבל בן מאה שנה כשנהרגוכתב יוסיפון

לא  כמו שהורה עליו מה ש השיבו  ,כי השם כ תב שקין להי ותו סכל מאוד בדרנסיםורבינו 
חשב מצד סכלותו שמה שלא שעה אל מנחתו לא היה מצד  ,ידעתי השומר אחי אנכי

 ולא נתעורר , באמונתוחד כל א, כי הנה ארכו הימים.בת הבלי אבל היה בס,נו וחסרונוועו

 שאז נתעורר גם הוא ,הבל להקריב קרבן כי אם אחר שראה את קין מביא מנחתו

 ושלכן . ולהתנשא עליו עם היותו קטו ן ממנו, ושעשה זה להבאישו בעיני השם.יאהלהב

 . לבעבו ר לא תהיה מנחת קין נערבת כשתוקש אל מנחתו,הביא ממבח ר צאנו ומחלביהם
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והודיע ב זה   . ע"ראב כדברי השנהשפירושו  ,ויהי מקץ ימים ויבא קין מפריולזה נאמר 

 הבי א מפרי האדמה מנחה ,ת האדמהשלסוף שנה תמימה אחר התעסק קין בעב וד

 אלא כשראה שהובאה מנחת ,ולא נתעורר כל השנה ההיא הבל להביא מנחתו. להשם

 כ די להקטינה , הב יא גם הוא מנחתו גדולה וטו בה ממנה, וכאשר י דע כמותה ואיכותה.קין

 מבכורות גם הוא והבל הביא ויורה על זה גם כן אמרו. ולהפחית מדרגתה לפני השם
 כי חרה אפו על אחיו ,ויחר לקין מאוד  ולזה .לומר שנתעורר על מה שעשה קיןכצאנו 

 אם לא שבאה מנחת הבל היו תר חשובה  ,בחשבו שכב ר היתה מנחתו מקובלת ורצויה

 . סמוכה אליה

 

  ולמה נפלו פניך, רצונו לומר בחשבך שהבל הוא הגורם,למה חרה לךולכן הוכיחו ה שם 

 תשא פניך ולא , שהנה אם תיטיב מצד עצמך.ר דמית שאין הענין כאש, הקנאהדצל ע

אם אבל .  כמו שחשבת על הבל, אז תתנשא במעלה ולא יוכל אחר לפגום מעשיך,תבוש
 :רצונו לומר ,לפתח חטאת רובץ ,שלא תהיה פעולתך טובה מצד עצמה ,לא תיטיב

 היצר  ועל. כי יצרך ישחיתך, ואינך צריך לאחר שיפרסם חסרונך,חסרונך לא יפרד ממך

לה שלא היה הבל  ווהכוו נה כ. ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו :שהוא פועל החטאת אמר

 אלא שהיא בעצמה לא היתה ראויה ולא ,ומנחתו סיבה לשלא קובלה מנחתו של קין

 . הגונה להתקבל

ויאמר קין אל הבל  והוא אמרו . הנה לא שככה חמתו של קין,י כל זה"ועם שהודיעו הש
 והאמירה הוא שהמשיכו בדברים להרחיקו מפני אביו או .ם בשדהאחיו ויהי בהיות

 כדי שיחשוב הבל ,וגם נכון הוא שאמר לו כל מה שהוכיחו  ה שם. שאמר לכה נצא השדה

 , וכאשר מצאו בשדה יחידי מבלי אביו, וכן היה כי לא נשמר.שסרה כבר עברתו ממנו

 .הרגו

 .ף נעיםהזה בפיר וש הפסוקים האלה והוא יפה  אהרב זהו דרך 

 .' מהדרכים האלה השאלה הזחדוהותרה בכל א
 

 ). טז-ט,ד(  וידע קין את אשתו...אל קין אי הבל אחיך' ויאמר ה

 וכדי .סיפר הכתוב שהוכיח הקדוש ברוך הוא את קין והענישו על דמי הבל אחיו ששפך

 היה  שאלו ראשונה אי הבל אחיך כאלו יתברך לא. ויהי ה פי כסי ל מחיתה לו.ללכדו בדברו

 . לא ידעתי השומר אחי אנכי והוא בסכלותו השיב .לוויודע הדבר כ
 

  :ובבראשית רבה

   : של ש  ח טא ו ת  חט א  ק י ן  ב א ו ת ו  י ום 

 .    של א  ה א מ ין  ד בר י   הש ם  ש א מר  ל ו  ב ה ו כיח ו  א ו ת ואחד

 .     ש הר ג  א ת  ה ב ל  אח י וושני



 
 ב ראשי ת  אבר בנאל  לפרשת קיצור    tanach/il-he/il.ac.daat.www://http    לימודי יה דות ורוח את ר - דעת 

 

 

185

185

   . ל א  י דע תי   ה שו מ ר  אח י  א נכ י  ש ה עיז   ו הכח י ש  ל ו מר  ושלישית

 

 .מ ה עשית קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמהו יתברך וזכר הכתו ב  שעל זה השיב
 ומה קול הצעקה הזאת באזני שדמי אחיך אשר הרגת צועקים אלי מן האדמה ,כלומר

 . ודרשו דמו ודם זרעיותיו, אחיך בלשון רביםדמי באמרו ל"רז ודייקו  .אשר קברתו שמה

ים שלא להוליד עוד  כי אדם כבר הסכ, שהיה העולם ראוי להתישב משניהם,רצונו לומר

 אבל כמעט חצי ישוב   , ולכן אמר השם לקין שלא שפך דם איש אחד בלבד.כמו שיתבאר

  .העולם הרג ואבד

- לך ארור אתה מן האדמה כי תעבוד את האדמה לא תוסף תת כחה ויותר נכון לפרש

 לפי שינוד וינוע ממקום למקום לבקש שנע ונד יהיה בארץ והוא ,זכר מה שימשך לו מזה

 . כי האדם מפני הרעב נודד הוא ללחם איה הנה,א ארץ טובה לצמוח צמח ולא ימצאולמצ

 , שאחרי שהאדמה עזרתו בשנותו החי  אל דומם בלתי מרגיש,אם כן היתה  סוף קללת קין

 . שתעזרהו עוד לשנות את הצמח לדומם

 

 גדול עוני מנשאבמאמר קין : 'השאלה הח
 כי הוא בהי ותו שופך דם אחיו הי ה ראוי ,בדבריו לא צדק ,כי אם אמר זה על גודל ענשו

 כי  . וגם לא משכל מוצאו יהרגהו, ואיך אם כן היה מתרעם מהגלות והנדוד,שגם דמו ישפך

 ולמה הבטיח ו  , ולמה אם כן התרעם מגודל ענשו. היה  חייב מיתה,בהי ותו רוצח ובמזיד

 ?  ומהו  האות ההוא,השם ונתן לו אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו

 

 'תשובה לשאלה ח
 והודה על ,דו י אמתיודה קי ן וו שהת, ן"רמב כפירוש ה,גדול עוני מנשואראוי הוא שיפ ורש 

גדול ועצום עוני אשר עשיתי בהריגת הבל אחי מנשוא  באמרו ,גודל חטאו אשר חטא

  .'וישר משפטיך' צדיק אתה ה'ומלסלוח לי 

ינו שהיה  י אבל ענ,דל הגזרה וה עונש אינו כ מתרעם על גו,'ושאמרו הן ג רשת אותי היום וגו

הן גרשת אותי מעל פני  ,אלהים'  ה: כאלו אמר, שלא נגזרה עליוראוי לעונש המות
 ולהי ות ,ורצה בזה למק ו ם מושב אביו  שהיא האדמה הנכבדת שממנה נברא גופו ,האדמה

 כי הוא היה  מקום מזב ח השם כמו שהתבאר ,אותו מקום מיוחד בדבקו ת ההשגחה

 שלא יהיה מושג ח מהשגחתו הפרטית עונש שניוהוא  ,ומפניך אסתרכן אמר  ול.למעלה

 .  אבל יהיה בהסתר פנים,כמו שהיה עד כה

 ,שלא אוכל לעמוד לפניך להתפלל ולא להקריב קרבן  ומנחה ,ומפניך אסתר כתב  ן" רמבוה

 . כי בושתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי
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 ואין  רעה גדולה ,כלומר .הייתי נע ונד באמרו ו, שהוא נגזר עליועונ ש שלישיועוד זכר 

 כלומר יהי רצון  מלפניך שהמוצא אותי ,והיה מוצאי יהרגני ולכן בדרך תפלה אמר .מזאת

 .  כי מלבד זה איני נענש כראוי, ותהי זאת נחמתי וכפרת עוני,יהרגני

 

  כל מוצאו, שהיה מתרעם שבהיותו נע ונד בארץ יהיה  כמטרה לחץוהמפרשים אמרו

לכן כל ולכן היתה תשובת השם . יהרגהו ונמצא נענש ביותר ממה שנגזר עליו מהנדוד
  : ושהם שני מאמרים.הורג קין שבעתים יוקם

 שלא פירש ולא פרשו , כאלו אמר יהיה ענשו כך וכך,והוא מקרא קצר כל הורג קין ,חדהא

 . הכתוב

 ,מות קין עתה בענשורצה לומר אין רצוני שי , שבעתים יוקם הוא אמרווהמאמר השני

 כאלו אמר לשבעה דורות יוקם הדם הזה .אבל שתהיה מיתתו נתלית עד שמונה דורות

 והוא  , כאומר כל הורג שמעו גזרתי ודברי,או שיה יה כל הורג  קין על דרך קריאה. מקין

 . שקין לשבעתים דורות יוקם ממנו ולא בחייו

  . כאשר יתבאר,יו מאמר למך לנשיו כמו  שיעיד על. ונכון הוא,ל"חז רךדל לו עווזה ו כ

 והיה זה מפני  , שתלקח נקמתי ממנו לשבעה דורות,קין שבעתים יוקם :ע"ראבוכן כתב ה

 והמלאכות בין בני   , כדי שיתעסק בפריה ורביה ויתחיל  הישוב בעולם,ישובו של עולם

 . אדם

 

 ,לשמור עצמך ואי איפשר לך , לכן שגזרתי עליך להיות נע ונד בארץ, פירשנסיםורבינו 

כי מה שבט בעו לעמוד .  דמו מהה ו רג איש אחרכל הורג קין שבעתים יוקםלכן מפני זה  

 מי ששלח בו ידו יוקם נקמה רבה לפי ששלח ידו , בוטח בגזרת מלך,בחוץ מבלי שמירה

 והי ה אומר  , שהיה קין מחכ ה וכוסף למות, אבל כפי מה שפרשתי.לל בריתוי ח,בשלומיו

 כיון שקין   , כלומר.כל הורג קין שבעתים יוקם אמר השם . יהרגניכל  מוצאימי יתן כ י 

 ומפני זה כל . אבל שיחיה לקבל ענשו, לכן אני גוזר שלא ימות עתה,תה נפשו למותואו

 ולכן שם לו  . שבעתים יוקם דם קין ממנו, להיותו סותר ומנגד לכוונה האלהית,הורג קין

נתן פחדו ומוראו על כל הבעלי חיים שלא והאות הוא ש. אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו

 . יגעו אליו לא יזיקוה ו

 

 והתישב . לפי שלא נתפרשה בתורה, באו דעות הרבה על האות הזהבבראשית רבהו

 . מהם הוא שהכלב שהיה שו מר צאנו של הבל שמו הקדוש ברוך הוא לשמור גופו של קין

 ,ש ברוך הוא בגו פו של קין שהיה האות רעש האיברים שהפיל הקדו, כתבווחכמי האומות

 ואין ספק . ומפניו היו ה בעלי חיים יראים ונרחקים ממנו,שהוא חולי בעצבי התנועה

 לפי שעם היות שבשניהם נתקללה ,שהיתה הקללה הזאת לקין קללה גדולה מקללת אביו

 כי אדם ישב באדמה , לקיןמר הנה לאדם לא נאמר נע ונד תהיה בארץ כ מו שנא,האדמה
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 אבל קין סיפר הכתוב בו שיצא . ולא הורק מכלי אל כלי,לו שאנן ושקטוכשנברא בה 

 .  רצונו לומר שהיה תמיד נודד, וישב בארץ נוד,מרוחק ומשולל מהשגחתו' מלפני ה

 

  . ואולי שלכך נקרא הודו מלשון נדוד. שהלך קין בארץ הודו, כתובובספר הרומיים

 .ל עוני מנשואממאמר קין גדו'  החההותרה במה שביארתי השאלו
 

 , שיהיה מג ורש מהארץ הקדושהנע ונד תהיה בארץ  שהיתה קללת ,והחבר אמר לכוזר

 שהיה בורח מארץ 'ויצא קין מלפני הועליה נאמר . כי בה ישב אדם בצאתו מגן עדן

 .ישראל הקדושה ששם הנבואה

 

 באמרו לכן כל הורג קין שבעתים יוקם : 'השאלה הט
והוא למה החמיר הקדוש ברוך הוא בעונש  .ים יוקם קיןכי שבעתוכן אמר למך לנשיו 

  . ולא החמיר כל כך בעונש קין שהרג את הבל,ההורג את קין שיוקם שבעתים

 ,ע"ראב והי”רש כדברי , ואם אמרנו שפירוש הכתוב  כי לשבעה דורות תלקח הנקמה מקין

נה למך לא  כי ה, שפירש שיעמוד למך מבני בניו וי הרגהוי”רש אם לדברי .יקשה הדבר

 ע"ראבואם כדברי ה.  קין חנוך עירד מחויאל מתושאל ולמך:היה שביע י לקין כי אם שש

 יקש ה גם כן כי ה נה שת נולד שנים רבים ,שהיתה הנקמה שזרעו של קין נמחה במבול

 שהם שת אנוש קינן מהללאל ירד חנוך מתשלח ,דורות'  והיו ממנו ועד המבול ט,אחרי קין

 . מה גם כן הנקמה בדור השביעי ואיך נתקיי.למך נח

 

 נאמר על שופך , אם לדעת מי שפירש שבעתים יוקם'וכן התבארה התשובה לשאלה הט

 או שלהיו תו נע ונד בארץ במצות  , כדי שלא יהרג ויחיה ויק בל ענשו בעולם הזה,דם קין

  כל,' כי מי י שלח ידו בנשמר ובטוח מ אתו ית, היה ראוי שלא תגע בו יד,צבאות' המלך ה

 שהיה ראוי מפני זה  , קין את המבול ונמחה בו הוא וכל זרעו יחדהשכן לדעת האומר שרא

בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו ') ב"תהלים צ( כענין .שישמרהו ה שם עד בא חליפתו וענשו

 . 'כל פועלי און להשמדם עדי עד

 

 , בקיןדורות תלקח הנקמה ' עד ז ,כל הורג קין שבעתים יוקם רשואמנם לדעת מי שפי

 צא ומנה אדם קין חנוך עירד , לפי שהשבעה הם מאדם.בידי למך נתקיימה הגזר ה

 , ואף שלא תרצה למנות הדורות כי אם מקין.מחויאל מתושאל למך שהוא הדור השביעי

  .שביעי  והם היו  הדור ה,היתה נקמתו בזה לפי שכב ר נולדו בני למך כשנהרג קין

 היו שבעה   ,ן כשנמחה כל זרעו במי המ בול שכתב שהיתה נקמת קיע"ראבוכן לדעת ה

 ולכן לא , לפי שבני למך אולי שלא הולידו בנים. ונשלמו בזמן המב ול,הדורות מחנוך

 .ן"רמב וכבר הסכים על זה ה.הנתפרשו בתור
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 .' השאלה הטהוהותר
 

 ) כד-יז,ד(  וידע אדם עוד את אשתו...וידע קין את אשתו

 כל שכן ,יחידי וערירי בארץ במות הבל אחיו שקין אחרי שראה שנשאר ,פר הכתוביס

 והוליד . השתדל להוליד בנים להתחבר עמהם,בהי ותו מגורש ממקום מושב אדם אביו

 כי עזב מלאכת האדמה מפני ,)ז"י' בראשית ד( והכונה על קין .חנוך ויהי בונה עיר

 מלמד , עירבונה אלא ויהי ,ויב ן עירוהנה לא אמר הכתוב .  ולקח לו מלאכת הבנין,קללתה

 ובעבור שלא יחלוק על . וחוזר וב ונה  בעיר ההיא,שהיה ב ונה משם בנודו למקום אחר

 לא , כאלו הוא הי ה הב ונה וה יושב  ב עיר, קרא שם העיר בשם ב נו חנוך,הכונה האלהי ת

 .  כי נע ונד היה בארץ,קין

  .חנוכיא ששם העיר וכתב יוסיפון

 כי לפי שהיה ,משת הדורות שנולדו לקיןצר הסיפור בחי שק,ואתה רואה מתוכן הסיפו ר

 גם כי אותן התולדות לא נכתבו אלא .פורםי לא היה ראוי להאריך בס,אחריתן להכרית

 . ני למך היו המתחילי ם במלאכות שיזכורב וגם להגיד שמ,לזכור לידת למך שהרג את קין

 

שחתה לם שמות של ההו כ, שעירד ומחויאל ומתושלח ולמך,ב בראשית רבהוכבר אמרו 

  .העתידה לבוא עליהם במי המבול

 כי , להודיע שלהוט הי ה אחר בולמוס של עריות,וזכר הכתו ב שלמך לקח לו שתי נשים

 ולכן לא נסתפק למך באשה אחת כמו .לם אכלו מעץ הדעת טוב ורע אכול ו שבוע וה ותרוכ

ם  והי ה משפט אלהי שנלקה על ידיה. אבל לקח לו שתי נשים, שנסתפק אדם והבל וקין

 . כמו שיזכור

 

 אבל הכתוב יגיד  . אמרו שה יתה אחת מהם לתשמיש ואחת לפריה ורביהבבראשית רבהו

 כוונה , והתבונן כי  אחת קראה את שמות בניה מלשון  הבל.הנה ששתיהן  הולידו בנים 

 כאלו  כוונה שי היה  , והאחרת קראה את שמו מלשון קין,שיהיו דו מים  אליו בכבודו  ו אמנותו

 רצונו , הוא היה אב י י ושב אהל ומ קנה,כי עדה ילדה את יבל.  ה כקיןבעל מלאכת האדמ

 וגם הוסיף , הנה יבל לקח אומנותו,לומר שעם היות שהבל  היה ראשונה  רועה צאן

 . במלאכתו במה שהתחיל לעשות אהל לשלמות מלאכת המקנה

 .  לכן נקרא שמו יבל מלשון הבל,ומפני שהשתתף עם זה הבל באומנות מרעה הצאן

שהיה יבל מבדיל את הרחלים מן העזים והגדיים  , תב יוסף בן גוריון בספר הקדמוניםוכ

 ושלזה , והשחורים עדר לבדו, הלבנים עדר לבדו, והיה עושה עדר מכל צבע,מן הטלאים

 . אמר אבי כל יושב אהל ומקנה

 ומלאכה הז את יעשו . הוא היה  אבי כל תופ ש כנור ועוגב ,ואמנם אחיו נקרא שמו יובל

 הרודף אחר הכבוד , וגם זה היה מכלל אומנות הבל.תה מאוד  הרועים להתענג בהאו
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 כי הנגונים , ולזה נקרא גם זה יו בל משתוף שם הבל. להתענג במיני הנגונים,והשררה

 . אשר המציא היו לענין המ רעה והכבוד

 

  נחשתי רצונו לומר שהיה מחדד כל, שהיה ל וטש וחורש,אמנם צלה ילדה את תובל קין

 רצונו לומר פועל אותם ומוציא , והוא היה גם כן חורש. כי הו א הנאמר בלשון לוטש,וברזל

 המציא כלי הזין   , כי מפני גבורתו והיותו איש מלחמה בטבעו,מן הארץ הב רזל והנחשת

 . ללוחמים

 וזה היה עושה כלי למעשהו חרב וחנית לשפוך , לפי שקין היה רוצח,והנה נקרא תובל קין

 . נתיחס אל קין הרוצח ולכן ,דם

 קין  בפטיש על ה ברזל והנחשת למד יובל ל שממהלומות תוב, במקום הנז כ רוכתב יוסיפון

 שמתנועות מהלומות הב רזל למד . וה יה  אבי כל תופש כנור ועוגב,גוןיאחיו מלאכת הנ

 ולזה   ,גון  ה פהי לפי שהמצי אה ענין הנעימות ונ,ואחותו נקראת נעמה. תנועות הנגונים

 אולי שכיון  . היא הות ברת קינין וזמרי ן,תרגום ירושלמי ואחתיה דתובל קין נעמהפירשו ב

 היתה נעמה עושה  , כי כאשר יובל אחיה היה מנגן,לומר שהיא התחילה לעשות השירים

 .  שרת בשיריםה או שהיה קולה ערב להיות.שירין וקינות להסכים עם אותו נגון

 

 ושנקראת כן מפני שהיו  .את היתה אשת נחאמרו שנעמה ז) ג"פרשה כ (בבראשית רבהו

 שאם היה כן הי ה ,ומן הנראה שאינה האשה שהוליד ממנה נח בניו. מעשיה נאים ונעימים

 ומתה , אלא שהיתה אשה אחרת שנשאה נח בראשונה.משתלשל העולם מזרע קין מצדה

 . ומפני שהיתה צדקת הזכירה כאן הכתוב . קודם המבול מבלי בנים

 לרמוז , י בל ויו בל ותו בל:ושה הב נים האלה בשמותיהם מ לשון בליהוהנה ה וזכרו  של

 . לם יבואו לבלוי והשחתה במבולושכ

 

 ? למך מה היה האיש והילד הזה שהרג: 'השאלה הי
עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזינה אמרתי כי איש הרגתי בדברי למך לנשיו שאמר 

  האם היה קי ן  ותובל קין  ? הזה שהרגוהיא כי מה הי ה  האיש והילד. לפצעי וילד לחבורתי

 ומצד אחר . שמורה שקבל עליו עונש, יקשה אמרו לפצעי לחבורתי, כדברי המדרש,בנו

 כי כפי אורך , ומהו אם כן פצעו וחבורתו,אמר שיאריך לו השם עד שבעים ושבעה דורות

תי  האם הרג, ובדרך תמיהה היה אומר,ואם לא הרג שום אדם. הזמן אין לזה עונש כלל

 מה  יהיה אם כן ענין אמרו , בפירוש הפס וק הזהן"רמבאיש כמו שיראה שנטה אליו ה

 .  כי אם לא הרג לא יהרג בשום זמן,ולמך שבעים ושבעה

 

 תשובה לשאלה י
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בא ענינו בכתוב הזה סתום מאוד  ואי עדה וצלה שמענה קולי ואמנם מאמר למך לנשיו 

 . ל"רזאפשר לפרשו יפה אלא כמו שפירשו 

 שכתב יוסיפון כי הם לקחו הדברים האלה מדברי ,בספרי הרומיםאתי סיפורו גם כן ומצ

 אם להתענג כמנהג , והיה י וצא השדה לצוד ציד, שלמך היה סומ א,והוא. בספר הקדמו נים

 וכשראה הנער . ונער קטון נוהג בו ומוליכ ו בשדה, ואם לצורך העורות ללבוש,השרים

 ואמר . נדמה לו ברוב שערותיו שהיה  חיה,י השדהמרחוק את קין שהיה מתחבא בתוך עצ

 ולמך משך בקשת . למשוך בקשת כנגד אותו צד באשר הוא שם,ללמך בראותו אותו

 ומצאו שהיה קין  , הלך שם למך והנער לראות מהו, וכאשר קין במכתו נשא קולו.והכה ו

בעבור  והכה בק שת אשר בידו על ראש הנער , וחרה אפו של למך על הרגו אותו.זקנו

 והיו נשיו פורשות . וכאשר הכה את הנער הרגו גם כן.שהטעתו לומר שהיה חיה משונה

.  את זקנו קין ואת הנער המוליכו בדרך, באמרם שהיה רוצח שהרג שתי נפשות יחד,ממנו

 כיון שאתם ,ואל תמרדו בישמען קולי האזינה אמרתי  באמרו ,והוא היה מפ ייסן בדברים

כלומר אנכי אקבל ענשי ולא  ,לפצעי הוא  , שהוא קיןאיש הרגתים  כי א,נשי ואני בעליכן

 ואם כן מה ת ריבון עמדי   . ולא לרעתכם, ולרעתילח בורתי הנה הוא , הרגתי ילד ואם.אתם

 כלומר שידעתי שעתיד הקדוש ברוך ,כי שבעתיים יוקם קין , די לי בצערי,להרגני בריבכם

ם ממני נקמה רבה שבעתים ואו שינק. הוא לקחת נקמתו מקין לשבעה דורות שנשלמו בי

 לא יעניש ,ם השם ממני על העון הזה ואבל תדעו לכם כי כאשר ינק. על שהרגתי את קין

  והוא אמרו,א על כל הארץו רומז למי המבול שיב. כי כל העולם כולו ישחת עמי,אותי לבדי
 . לם עמי במבולו דורות שימותו מבני אדם כולמך שבעים ושבעה

 

ויהיה א מרו שבעים  .  להפלי ג ברעה ההי א אשר תהיה לכל בני עולם,ר  הזהוזכר המספ

 . 'כי ששת ימים עשה' רךדל  ע,שבעים ושבעהב כמו ,ת"ושבעה חסר בי

 להודיע לנשיו כי כמו ש הו א היה עתיד לקבל את הדין על אשר ,ואפשר שאמר זה גם כן

עה אשר המה משלמות  כן יהיו  המה עתידות לקבל ענשן ודינן על הר,הרג לזקן ולי לד

 . אותו

 . 'והותרה בזה השאלה הי
 

 , בשלמך לא הרג את קין ולא את הנער, דרכים אחרים בפירוש הפסוק ים האלהל"חזויש ל

 או שתבא נקמת קין ,אבל שהיו נשיו מתפרשות ממנו מפחד ממי המבו ל שימחה זרעם

אותם לדין לפני אדם  ושלכן פייסן למך  בדבריו ו הולי ך ,בבניהם שי הי ו דור שביעי  לענשו

 .בבראשית רבההראשון וכמו שנתפרש 

 

 ) כו-כה,ד(  עד זה ספר תולדות אדם...וידע אדם עוד את אשתו
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 ואז חזר , עד שהוכיחו הו  עליו נשי למך, שאדם הראשון פירש מן ח וה אשתול"חזמרו א

 כי הוא המודיע ,וידע אדם את חוה אשתו וכבר יורה על אמתת זה אמרו .לדעת אותה

 . שעזב אותה וחזר ועשה בה לקוחין שנים

 כבר ראה שאשתו הרגתו והיא ,בת הפרשו ממנה אפשר שהיה מפני כי חטאויוהנה ס

 לכן אחרי שידע אותה . באכלה מעץ הדעת המביא לתאוות המשגל,סבבה גרושו  מגן עדן

 נתקררה דעתו ומאס בפועל , שידעה מכוח אותה אכילה רעה שאכל,ביאה ראשונה

 .  ואולי לא רצה להוליד עוד. ולכן פירש מהאשה בשנאתו אותה.הה ואהמגונה 

 ונשאר אדם יחיד שכול משניהם יום ,אבל אחר שהרג קין להב ל ויצא קין ואשתו בפני אדם

 ואין ספק שנולדה . ואז הוליד את שת. מפני שכולו וגלמודו, הוצרך להתחבר לאשתו,אחד

 השביע את שת בנו שלא יקחו להם ,פוןיוסי כמו שזכר , כי הנה אדם,עמו בת תאומה

 כי היה יודע בחכמתו שהיה עתיד זרעו של קין להיות ,נשים מבנות קין הוא וכל זרעו

  .נמחה במי ה מבול

 'ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל וגווהנה אמר ה כתוב 
 בנטיה    הוא נמשך לטבעה ותכונ תהה חשבה שיה י, שחוה כאשר ילדה את שת,להגיד

 ואמרה שהאלהים שמו , ולכן קראה את שמו שת. כמו שהיה הבל,אחרי המפורסמות

 .  שיהיה שת הולך בדרכי הבל לרדוף אחר הכבוד והשררה כמוהו,ונתנו אליה תחת הבל

 אבל אדם שידע בחכמתו שלא יתדמה שת . וקראה את שמו שת,ולכן יחסה לידתו לעצמה

 וגם לא יהיה  ,בל והכ בוד המדומה ו יה בל כהבל ולא ילך אחרי הה,לטבע אמו ותכונתה

 אבל יהיה  בדמותו בצלמו  השכלי של .עובד אדמה ורודף אחרי הקנינים הגשמיים כקי ן

 קראו שת לפי שראה , נמשך אחרי הענין השכלי והשלמות הנפשיי האמתי הקיי ם,אדם

 ולכן לא . לא הווה ונפסד כשאר אחיו,שממנו יושתת העולם ושיהיה מציאותו  קיים ועומד

 כי היה אצל אדם מרוחק , ששם אלהים את שת תחת הבל,אמר אדם כמו שאמרה חוה

 .  כל שכן מעניני קין,ד ענין שת מעניני הבלומא

 הוחל :ל"חז רשו פי.' ושאז הוחל לקרא בשם ה,ששת הוליד את אנושואמנם אמרו 

של הקדוש  שהתחילו לקרא את שמות בני אדם ואת שמות העצבים בשמו  ,מלשון חולין

 . בפירושוי”רש וכמו שהביא . ולקראן אלוהותילוליםגבודת  לעשותם ע,ברוך הוא

  

 שבימים האלו  החלו בני אדם להזכיר את יוצרן ולכוי ן מעשיהם , לשבחר שע פי"והראב

 . והוא באמת הנראה מפשט הכתוב. ותפלותיהם לשמו

 

 , האל אדם והבל ושת שכבר היו מכירים מציאותג"רלבואין טענה על זה ממה שכתב ה

 כי הנה לא אמר הכתוב אז הוחל  .ואיך יאמר כי בימי אנוש התחילו לשער ולהכיר מציאתו

 שרצונו לומר שבימי אנוש התחילו להתפלל ולקרא ,' בשם הלקרא כי אם ,'לדעת את ה

 היו משערים , לפי שעם היו ת שקודם לכן בימ י אדם והבל ושת,בכל  מעשיהם' בשם ה
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 כי בימי אנוש התחילו בזה ומאנוש ,הנה לא היו קוראין ומתפללים אליו ,במציאות האל

 .  כפי הפשטע"ראב וצדקו דברי ה.נמשך לקינן וכן מדור אל דור

 

 .  הדבר הזה בז ה האופן עצמול"חזוכבר הב ינו קצת 

  :אמרו בבראשית רבה

כא ן  ל  עד  "  א.  אד ם ש ת  א נ וש   ו שת ק :   בעא ן   ק מ י ה  אב א  כ ה ן  ברד ל א.ו י קר א  א ת  שמ ו  א נו ש 

 .     מכ אן   וא י לך   ק י נ ן  ק י נ טר י ן,בצ לם   וד מו ת 

בודת  כשת אביו לא עובד ע, שהיה אנוש בצלם ודמות אביו,הנה ביאר אבא כהן ברדלא

' א בשם הו ואנשי דורו החלו לקר, שהיה אנוש חסיד וירא שמיםל"חז אולי יאמרו .ילוליםג

  .ילוליםגבודת לעבוד ע

 

 ]נושותהאדם כמודל לא: התועלת בסיפור התולדות[
פור הז ה מועיל לבעלי האמונה י והס,זהו מה שראיתי בפירוש הפרשה הזאת כפי פשוטה

 . האמתית מכמה צדדים

 ושם אשתו ובניו ,פור האדם שנברא ראשון במינוידוש העולם בסי לישב אמונת חראשונה

 . ומה שקרה להם שהפרטיו ת כולו יאמת הדבר

. ני אדם ומי היו הראשונים שמצאו אותן לדעת איך נתחדשו המלאכות הנפלאות בבושנית

 להוכיחם , לדעת שמתחלת העולם נדבקה ההשג חה האלהית באדם ובניוושלישית

 , אם בעונש לקין ולמך שלרשעתם ספו תמו מן בלהות,וליסרם ולגמול אותם כפי מעשיהם

ואם לשכר כשת וזרעו .   ויסחו רשעים ממנה בימי המבול,וגם זרעם הקיאה אותם הארץ

  .ובניו שנמלטו בצדקתם והושתת העולם מהםונח 

פור כמה ראוי שנתרחק מהקנאה והכעס אחרי שבעבורם הרג י למדנו מזה הסורביעית

 .  והוא וזרעו נמחו מן העולם,קין להבל אחיו

 .וכמה מהדעו ת האמתיות והמדות המשו בחות מלבד אלה שלמדנו מהסיפור ה ז ה

 

 ] כל מה שקר ה לאדם  הי ה  סימן לבנ יו[
 בדרך הרמז נוכל לומר בסיפור הזה שכל מה שקרה לאדם הראשון היה סימ ן   האמנם

  :מינים מהעציםשלושה  כי כמו ששם הקדוש ברוך הוא בפני האדם ,לבניו שיצאו מחלציו

 והוא רמז לדברים הטבעיים שבע ולם השפל  ',כל עץ נחמד למראה וטו ב למאכל' 'הא

 .  ההצלחות המדומות כאלו תאמר בני חיי ומזו ני ושאר,הצריכים לאדם

 , הרומז אל המפורסמות  בנאה ובמגונ ה בעסקים  האנושיים',עץ הדעת טוב ורע' 'והב

  .הנמשכים מה ם ברבוי המל אכות

 שהיא תכלית האדם ושלמות נפשו , שהוא רמז אל ההשגה העיונית',עץ החיים' 'והג

 . באמת
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 .  כנגדם קין והבל ושת, בניםשלושה היו לאדם ,ככה לרמוז לזה

 כנגד כל עץ נחמד , היה עובד אדמה משתדל בהוצאת הפירות וה דברים הטבעייםכי קין

 . למראה וטוב למאכל

 .  היה רועה צאן מתעסק בהנהגה כפי הנאה וה מגונה הטוב ו הרע כנגד עץ הדעתוהבל

היה נוטה לידיעת האמתיות והשלמות הנפשי והעיוני לקנות החיים הנצחיים כנגד עץ ושת 

 . החיים

  : אופניםשלושהר זכרו המ דיניים שחיי האדם הם באמת מוכב

 כדרך , נוטים אל התאוות הגשמיות מהמאכל והמשתה וה משגלאם חיים בהמיים

 . הבהמ ות והאנשים עובדי אדמה

 כפי המעלה המתעסקים בהנהג ת האדם עצמו וב יתו ואנשי מדינתו ואם חיים מדיניים

כת הם המ לכים ויועצי  ארץ שופטים בהסתפקות ביושר בצדק ומשפט ומי שרים ומזה  ה

 . ושרי הצבא

 . אשר הם כפי העיון  השכלי והחקי רה המדינייתואם חיים שכליים

 

שר . והבל היה בעל החיים המדיניים. והנה קין היה  בעל החיים הבהמ יים עובד אדמתו

 . ושת חיה חיים שכליים כי נחה עליו אלהים רוח חכמה ובינה. ושופט כרועה  עדרו ירעה

 

 שעל שלושת דעות קין והבל ושת נמשכו כל כתות בני אדם ,הנה נלמוד מהסיפור ה ז הו

 . בעולם

 תמשך לסברת קין שלעבודת האדמה ואכילת פירותיה ועשרה הו א השלמות שכת מהם

והכת הזאת תקנא . ומזה  המין הוא ה מון כל עם הארץ בעלי אומנות ועובדי אדמה. והעקר

 . וכמה פעמים הרגום כאשר עשה קין להבללמנהיגי המדינות ותחשוב להרגם 

 ויסכנו עצמם על ,קרי והכב וד הוא העה ותחשוב שההנהגוכת אחרת תמשך לסברת הבל

ומז ה  הכת היו מנ היגי עיר רבה  הישישים ו הי ועצים והמלכי ם שבכל . זה כאשר עשה הבל

ה  והית. דור ודור והפרנסים העומדים על עמם כשהיו עוסקים לשם שמים ומפני המעלה

 כמו  , לפני אדון כל הארץראשונהבלי ספק מדרגת הכח הזאת השנית טובה ושלמה מה

 . שמנחת הבל היתה לפניו יו תר רצויה ממנחת קין

קר ושלמות החכמה  הוא תכלית י ותחשוב שעבודת האלהים ע,וכת תמשך לסברת שת

ו  ותאמר כי המה יאבד, ותמאס הכת הזאת הקנינים והעושר השררות והכבודו ת,האדם

 אמנם השלמות . כמו שנאבדו קין והב ל וזרעם מן העולם,ולא יהיה להם קיום והשארות

 .  כשת שממנו הושתת העולם,הנפשיי הוא הנשאר אחר המות והנצחי י
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 ,הנה אם כן היה ענין אדם בעציו ובב ניו רמז וסימן לכל בני העולם בחייהם ובמותם

 .בחסרונם ושלמותם

 היה אחד  שלושה מהאחד כי בכל ,בני נח היו סימן לז ה שלושתויתבאר גם כן אחר זה ש

ומזה נלמוד תורת האדם וכמה ראוי שישתדל יותר בימי חייו  . חכם ואחד רשע ואחד תם

וידע וישכיל  שבכשרון המ עשים ושלמות החכמה  תתקיים ותשאר נפשו נצחיית מבלי 

  .הפסד ולא השחתה

 

 ] פרק ה–הולדת נח , תולדות אדם[
 

 ). ח,ו-א,ה(  עד סוף הסדר... אדם ביום בראזה ספר תולדות

  אבות והתחלות אנושיות שלושהואומר שהאל יתברך הודי ע בתורתו לישראל עם קרובו 

 . שהיו להם

 . פוריו בסדר בראשיתי ובאו ס, וכוללת היא אדם הראשון, והיא הראשונהאחת

 . ות נחפוריו בסדר תולדי ובאו עניניו וס, היא נח, שהיא יותר מיוחדתוהשנית

 והתחיל לזכור מעשיו וסיפוריו  בסדר לך לך . הוא אברהם, שהיא יותר מיוחדתתוהשלישי

 . ונמשכו בשאר הסדרים שאחריו

 

ואמנם ערך ההתחלות האלה ואופן התיחסותם אל האומה ידמ ה להתחלות הצוריות  

.  הצומחת והמרגשת והמשכלת: ראשיותשלוש שהם ,שיעשו מציאו ת איש האדם וקיומ ו

ונח היה בערך .  כיחוס הצומ חת אל אישי האדם,ה ערך אדם הראשון אל האומהוהי 

 והיה , לות המדב רה האנושיה הצורתואברהם אבינו היה במדרג. ההי ולנית המרגשת אליו

 כמו שבענין יצירת הולד האנושי יקרה כמו שזכר ,ם זה אחר זה בגבוליה םאדם ונח ואברה

 .  הפילוסוף

 

א קבול " כ, נפשייתהלו ואין לו שום פע, במדרגת הצומחםני הראשוםוהעובר יה יה  בימי

 והוא אז , אין בו צ ורה אחרת זולתי הצומחתםין נעדר הכלים החיונייי כי להי ותו עד,המזו ן

 תחול עליו צורה אחרת ,יום שכבר הצטיירו בו הכלים הנפשיים' כאחד מהצמחים ואחרי מ

ות ההרגש והחיות עם פעולות ההזנה לו אשר תכלול פעת היא הצורה החיוני,יותר שלימה

 תחול בו הצורה  ,לם על שלמותםוואחרי גמר יצירתה בהיות הכלים כ. באופן יותר משובח

 באופן יותר ,לןו עם פעולת שאר הצורות כה שתכלול פעולת ההשכל,האנושית המשכלת

  .שלם
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 ]השוואה בין אדם הראשון לאומה[
אשון אל האומה בענין הצורה הצומחת אל וראוי שנבאר עתה איך יתדמה ענין אדם הר

 . אישי האדם המתהוה
 

ואומר שכאשר עניני אדם הראשון וסי פוריו נמצא בהם עשרה דברים מורים על היותו 

 מולדתו ושמו וי צירת אשתו : והם. בצורת ההזנה אל האיש המתהוה,בערך האומה

  .וברכתו ומאכ לו ומקום מושבו ומלבוש יו ו חטאו וענשו ובניו

 לפי שבזה  היה  האדם עץ השדה כי  כמו שהעץ ו הצמח נולדים מהאדמה  ,כמולדתואם 

  .ככה אדם הראשון נברא ממנה

 . ואם מפאת שמו שנקרא אדם נגזר מהאדמה להיותו נוצר ממנה כצמחים

ואם מפאת יצירת אשתו כי כמו שבה לקח ענף מענפי העץ יצמח ממנו עץ אחר ונצר 

 . האשהמשרשיו יפרה ככה מצלע אדם נבראת 

 כי עשיית הפרי וההולדה 'פרו ורבו ומלאו את הארץ' אמרואם מפאת ברכתו לפי שנ

 . בדומה הוא מ פעולות הנפש הצומחת כאלו הוא תכליתה

ואם מפאת מאכלו לפי שנתן לו לאכול כל עשב וכל עץ זורע זרע כאלו המזון  היה דומ ה  

 . ות המאכל מתיחס לאוכל אותו נתן לנח להירלנזון ולא נתן לו בשר בעלי חיים לאכול כאש

 . וגם בתחילת בריאתו נתן לו הנהגה במאכל להיותו הפועל היותר נאות אליו

 . ואם מפאת מקום מושבו שהיה הגן מק ו ם נטיעת העצים בעלי פרי כמו שנזכר בכתוב

 כאלו נתכסו בעלים 'ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות' אמרואם מפאת לבושו כמו שנ

  .בעצי השדה

ואם מפאת חטאו לפי שהיה בענין ה צמחים ולקיחת המאכל מהם שהוא פועל הנפש 

 ולא ניתן לאדם מצוה אחרת , בדומה שהם פעו לותיה,הצומחת להזנה ולגדול ולהולדה

 והיה חטאו שאכל מהעץ אשר .א על ענין המזון ואזה רת האכילה מהצמחים ההם"כ

 . הוז הר עליו

 . אדמה קוץ ודרדר ושיאכל את עשב השדה לפי שהיה בקללת ה,ואם מפאת ענשו

  :כחות'  לפי שידוע הוא שבצמיחה יוכללו  ג,ואם מפאת בניו שהיו שלושה קין והבל  ושת

  . הוא ההזנה ותתחיל בצומח מתחלת ברייתו עד סוף כלותוהראשון

 בענין הגדול והמשכו מהמזו ן יו תר ממה שיצטרך לתמורת ההתכה כדי שמאותו והשני

גוף הצומ ח בכל מרחקיו ופע ולת ההזנה תגדל לפעולת הגדול בטבע התוספת יגדל 

 . ותתמיד אחריה זמן יותר ארוך

 . דוליהיא ההולדה בדומה שלא תבא כי אם אחרי הג שלישיוה

 

ולזה כולו ידמה ענין . והי ה ההשארות והנצחיות לדבר במינו כולו מפאת הפעולה הזא ת

 :בני אדם
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 ולזה , ההזנה שתקדם בטבע וב זמן  לשאר הפעולות דומה לפעולת,כי קין נולד ראשונה

 . היה עובד אדמה וקונה מז ו נות ממנה

והבל נולד סמוך אליו מור ה על פעולת הגדול שתתחבר לפעולת ההזנה  ונכרתו ימיו  בימ י 

 . קין ועל ידו כמו שתפסק פעולת הגדול על פני ההזנה ובסיב ה

לדה המ שארת שארית במינו כי הוא  שידומה אל הפעולה השלישית שהיא ההו' והב ן הג

 ולפי שזמן הה ולדה בדומה כפי הראוי אחרי זמן הגדו ל ויעמוד .ממנו הושתת העולם

כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו 'במקומ ו לתוספת לקיחת המזון אמרה חוה 

 אלא , והגדולהוכמו שבזמן הפסד האיש ומותו לא ישאר שארית ונצחיות מההזנ. 'קין

 המחנ ככה לא נשאר זרע כלל מהבל וגם לא מקין ש,בד ומה כי בו יתקיים המין המההולד

 .  המיןם וישאר אך נח ובניו זרע שת שבהם נתקיי,זרעו בימי ה מ בול

 

 .  הדומה אליותכחות של הנפש הצומח' הנה אם כן שלושה בני אדם ירמוז לג

קר  ירש והעוהשא  לכן היה הו, בערך הצורה הצומחת הכוללת לכל בעל נפשאדםולהיות 

לם  ו וכן שאר אומות המין האנושי  שהיו כ, אשר ממנו צמחה האומה הישראליתהראשון

 . לםווהוא הגזע וה שרש אשר יצאו ממנו כ. כענפים אליו

יתבאר . אל הצורה החיונית המרגשתההתחלה השנית שהיא כח ואמנם איך נתדמה 

 . בתחילת תולדות נח

 דומה אל הצורה שלישית ההאברהם ההתחלהיה וכן יתבאר בתחילת סדר לך לך איך 

ואחרי הצעת הקדמה הזאת האמתית בענינה כוללת הסתעפות הדורות אבאר . המשכלת

 . הפסוקים

 

 . )ב-א,ה ( ויקרא את שמם אדם ביום הבראם...זה ספר תולדות אדם

 באמרו זה ספר תולדות אדם: 'השאלה הא
 כמו ,ה ראוי שיאמר אלה תולדות אדםוהי. כי אין זה התחלת ספר לשיאמר עליו זה ספר

 . אלה תולדות השמים ודומיהם,אלה תולדות נח

 

 תשובה לשאלה א
הנה התחילה הפרשה הז את בלשון זה ספר תולדות אדם ולא אמר אלה תולדות אדם 

  :לסיבות

להודיע שכל מה שקדם עד פה ממלאכת ששת הימים ומנוחת יום השביעי ואם  ראשונה

 גם את , ואם מסיפור קין  ו הבל ושת ומ דרגותיהן בחיים,קללותיהםמסיפור אדם ואשתו ו

ונכתב בתורתו להיו תו הקדמה והצעה הכרחי ת לכללות . זה לעומת זה עשה האלהים
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אבל מכאן ואילך התחילה התורה בענין יותר .  והם כולם תולדות השמים והארץ,התורה

 . ת שהיו ממנו עד נח לומר אותם העשרה דורו,פרטי והוא לספר תולדות אדם רצונו

 . ואחר כן תספר גם כן התולדות שהיו מנח עד אברהם

 . שהם שלשלת התחלות האומה אשר זכרתי,וכן תספר אחריו תולדות אברהם וזרעו

 כי ספר מלשון סיפור  כאלו אמר ,ומפני ז ה הת חילה הפרשה הזאת זה  ספר תולדות אדם

 ובספר תולדות אדם הראשון  ,כרונעזוב עניני טבע העולם בכללו הרמוז  בסיפורים ש נז

 כי כל מה שקדם לזה היו תולדות השמים והארץ וגם הוא ספר ,כאלו היה זה ספר אחר

 . תולדות אדם

 

והיא שבפרשת אלה תולדות השמים והארץ ופרשת והאדם  ,ויש בזה גם כן כוונה שנית

 ,דברים באותם הסיפורים מלבד פשוטיהם שהם אמת כפי מה שקרו ה,ידע את חוה אשתו

 ומצד הרמז והסימן ה הו א נזכר תמיד שם אדם .יש עוד רמזים וענינים למין האנושי כלו

 .  להיות מורה על המין גם כן,אדם כמו שזכרתיה ,א הידיעה "בה

אמנם מכאן ואילך וספר השתלשלות הדורות מאדם ועד נח והם תולדות ממש כפי 

פני זה נז כר תמיד בפרשה הזאת  עד שמ,פשוטיהם כ י  אין בהם רמז  ולא סימן לדבר אחר

 להעיר שעל שם אדם הפרטי הר מוז אליו נאמרו התולדות ,א הידיעה"שם אדם מבלי ה

 ו מפני  זה התחילה  הפרשה הזא ת זה ספר . לא בדרך רמז על האדם הכולל המיניי,האלה

 רוצה לומר שזהו סיפור פשוט מבלי רמיזה ולא צורה מתולדות אדם פרטי ,תולדות אדם

  .שנברא במינוהראשון 

  בבראשית רבהואולי שלזה כוונו במה שאמרו 

 .     ו מ ה  הם   אל ו ה ו ת, א ל ה   הם   ת ולד ו ת  ו א י ן  ה רא ש ונ י ם  ת ולד ו ת , זה   ספ ר  ת ול דו ת  אד ם

רצו בזה שעניני קין וה בל שנזכרו למעלה היו רמז לכ חות וטבעי בני אדם אשר כינו בשם 

 . מש אבל התולדות האלה אשר נזכרו בפרשה היו  תולדות מ,אלוהות

 

 להבדיל בין התולדות שנזכרו בפרשה  של מעלה א והו,גם כיון זה הכתוב כוונה שלישית

 שאותם של מעלה היו תולדות חוה .ר בפר שה הזאתו ובין התולדות שיזכ,מקין וה בל

 ולא היו הם תולדות אדם כפי טבע ,שנוטים לטבעה ברדיפת המותרות וה מפורסמות

 לפי שהיו האנשים ,היו תולדות אדם ולא תולדות חוה ,ר כאןו אבל התולדות שיזכ.שלמותו

 . כמו שיתבאר, בה שתלשלות הזה אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמתםהנזכרי

 אמר כאן זה ספר תולדות , וב ין הטמא ובי ן  הטהור,וכדי להבדיל בין הקדש ובין החול

 . אדם

 . וכן אמרו בפר ק עושין פסים
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  ,  ה ול יד   שד ין   ור וח י ן  ו ל יל י ן ,   ש הי ה   אדם  ב נד ו יאמ ר  רב י  א ל י עזר  ב ן  עז רי ה  כל   או ת ם  ש נ י ם

 מ כל ל  דעד   ה שת א  ל א ו  , שנ א מר   וי ח י  אדם   מא ה   וש לש ים   שנ ה   ו י ול ד  בצ ל מ ו  ב דמ ו תו 

   .בד מו ת י ה  א ו לי ד

 ולא , מכאן אתה למד שלא היה קי ן לא מזרעו ולא מדמותו,וכן אמרו בפ רקי רבי אליעזר

 . נולד בדמותו עד שנולד שת

 

 כמו ,ה בשדין ורוחות דעות כוזב ות שהיו לאדם בימים ההםולא היתה כוונת השלמים האל

 שאם היה כ ן ית חייב שה יתה  הולדות שת שנשתלם אדם בעיונו ,הרב המורהשחשב 

 כי הפרשה . ויביא זה להכחיש פשט ההשתלשלות חלילה,וחשב דעות אמתיות קיימות

 . לה כפי פשוטהוהזאת היא כ

 כי היה קין שד כפי ,בנות שהוליד אדם קודם שתאבל אמרו שדין ורוחין ולילין על הבנים וה

 והתאומות שנולדו ,והבל הי ה רודף רוח ברדיפת הכבוד והתאוה וההנ הגה. רשעתו ומעשיו

 כמו שהיו שת ,לם בנים ובנות תולדות חוה ולא תולדות אדםו להיות כ,עמהם היו ה לילין

 . וזרעו

 . והותרה בזה השאלה האחת
 

  .א אלהים אדםבאמרו ביום ברו: 'השאלה הב
 , בהכרח יפור ש על כל התולדות שנמשכו בדורות,והיא כי אמרו זה ספר תולדות אדם

  ?ואיך יאמר הכתוב אם כן שכלם נולדו ביו ם ברא אלהים אדם

 אבל .)ב"פרשה כ (בבראשית רבה וכן הו א . מלמד שביום שנולד אדם הוליד, פירשי”רשו

 ולא ,והם לא נזכרו כאן בפרשה כי אם שת ,זה לא אמרו אלא על קין והבל ותאומותיהן

 . ביום ברא אלהים אדםל שנה ואיך צדק אם כן"הולידו בי ום שנברא כי אם בהיותו ב ן ק

 

   בדמות אלהים עשה אותו: ’השאלה הג
בד מות אלהים עשה אותו וזכר ונקבה בראם ויברך מה ראה הכ תוב לומר במ קום הזה 

 ולא היה צורך ,הכבר נזכר בפרשיות של מעל כי הנה כל זה .אותם ויקרא את שמם אדם

 ויראה בי ום הב ראם וגם מה ענין אמרו אחרי כל זה .ממנו לענין השתלשלות הדורות

 .ביום ברוא אלהים אדם אחר שכבר אמר ,שהוא כפול ומותר

 

  ג-ות ב לשאלתשובה
 אבל , נראה לי שאינו חוזר לסיפור תולדות אדם,ביום ברוא אלהים אדםואמנם אמרו 

 .כאשר בא לספר השתלשלות הדורות התחיל מאדם עצמו שהיה  ראשון המין  ו אב היחס

 רצונו לומר שלא היה אדם 'בדמות אלהים עשה אותו') 'ג' בראשית ה(ועל זה אמר 
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 אבל בדמות אלהים עשה אותו מבלי מולידים  . כי לא נולד מאיש כמוהם,בתולדותיו

 . אחרים

 ,  מיד עשה אותו בשלמות החכמה בדמותו,ם אדםוהודיע גם כן  שבאותו יום  שברא אלהי

 אבל בדמות אלהים בשכלו  ,כאלו אמר באותו יום שברא אלהים אדם לא נולד עיר פרא

 , ברא גם כן את אשתו וברכם, וגם כן באותו יום שברא אלהים אדם.ובדעתו עשה אותו

 . 'ז כר ונקבה בראם ויברך אותם'והוא אמרו 

 

זכר ונקבה בראם ויברך אותם  עם היות שאמר ,ן יחידומה טו ב אמרו עשה אותו בלשו
 שהדמות השכלי האלהי שנאמר על ,כי הנה גלה בזה.  בלשון רביםויקרא את שמם אדם

 כי הוא אשר נעשה , קנה בבריאתו אדם בלבד לא חוה אשתו,ההשגה והיד יעה בפועל

  . זכר  ונקבה בראם, עם היות שלענין הפריה ורביה.בדמות אלהים

 וכמו שביארתי , קרא את שמם אדם,ין החברה בכלל שיהי ו לעזר ולהועיל זה לזהוגם לענ

 . למעלה

 לפי שהאדם יקרא כן באמת בהיותו ,ויקרא את שמם אדם ביום הבראםואחשוב שאמר 

 עד , הוא בבחינת הכח אשר לו על זה,ואם קודם שלמותו יקרא אדם. בדעתו שכלו ושניו

 . ויאמרו שנעשה אדם, אדם עד שיגדל וישלםשהמון העם לא יקראו את הילד הקטן

 שלמים בגופיהם  , נבראו כבן עשרים שנהל"חזולפי שאדם וחוה אשתו כמו שאמרו 

ויקרא את שמם  לכן אמר הכתוב , מלבד החכמה שנתוספה באדם,ואבריהם ובד עתם

 רוצה לומר שבאותו יום עצמו שנבראו לא קראם נערים ולא ילדים כי ,אדם ביום הבראם

  . לפי שהיו שלמים בחושיהם הח צוניים והפנימ יים כולםאדםאם 

 .'והג' והותרו במה שפירשתי בזה השאלה הב
 

 ). לב-ג,ה( ויהי כי החל האדם לרוב ...ויחי אדם מאה ושלשים שנה

  ויולד בדמותו בצלמו:'השאלה הד
הנה   , כי אם אמר זה על דמות הגוף ותואר  איבריו,מהו אמרו ב שת ויולד בדמותו בצלמו

ואם אמר בדמותו בצלמו על .  וגם שאר הבנים יהיו כן,לא היה זו מעלה גדולה לשת

 אלא אם נפרש . כי ה שכל לא ישמש בהולד, הנה אין האדם מוליד את בנו בשכלו,השכל

 נרבוני  וכבר נלכד בזה ה. ויכחיש לידת שת ואין כפירה גדולה מזו, שהוא מענין למוד,ויולד

 .בפירושו לספ ר המורה

 

 שובה לשאלה דת
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סיפר הכתוב שאדם הראשון אחרי שידע את חוה באותה ביאה ראשונה שבא אליה בכח 

 נסתפק בעצמו לבלתי התגאל עוד ,  וילדה לו את קין והבל ותאומותיהן,האכילה הה י א

 .ל שנה שלא הוליד" ועמד בזה ק. כמו שזכרתי למעלה,בחומריות המ שגל

 הוצרך לחזור ולהזדווג לאשתו להקים ,קולליםואחר כך כשראה את הבל מת וקין וזרעו מ

 , כמו שהיתה בז ה כוונתו רצויה ומעשיו ל שם שמים.זרע של ברכה לישובו של עולם

 כי ידוע הוא , ולא אמר זה על תכונת הגוף ותארו.הספיק השם בידו ויולד בדמותו בצלמו

אדם בדמותו  אבל בעבור שנתעלה .שכל הנולדים ידמו בכללות איבריהם למולידים אותם

 כי היה  , יצא שתדומה אליו באותו צלם ודמות אשר נתן בו האלהים,וצלמו השכלי האלהי

 נתדמה לאביו שנתחכם מכל האדם להיותו יצי ר כפיו של ,בר חכים לו ו בחכמתו ותב ונתו

 .הקדוש ברוך הוא

ל  רצונו לומר ויולד בן שיצא בדמותו ושכלו ש,ויולד בדמותו כצלמו) שם(ועל זה נאמר 

 . מלשון כי השתות יהרסון, מלשון קיו ם והעמדה, ולכן נקרא שמו שת,אדם השכלי והמדעי

 לפי שלא , ולכן לא נאמר כזה בקי ן והבל ,לפי שראה בחכמתו כי זה  וזרעו יתקיי ם בעולם

  . אבל היה אחריתם להכרית. ולא היו עתידים להתקיים,היו בדמותו ו צלמו של אדם

 . 'והותרה בזה השאלה הד
 

 ]שלוש דרשות על סיפורי הדורות הראשונים[
דרושים כוללים בזה וצריכים  ' וראוי לבאר עתה בסיפור י הדורות ה ראשונות האלה ג

 .להתרת השאלות ששאלתי בענינם

 

 מה היה ענין אורך חיי האנשים הראשונים האלה :שוןארהדרוש ה
ן השקר שנאמר  כי מ.שהוא נפלא מאוד  ומרוחק מהמנהג הטבעי אשר עמנו עומד היו ם

 היה מה ות , שאם היה הענין כן, זולת אשר אנחנו היום הזה,שהיה אז לאדם טבע אחר

 . האנשים ההם מתחלף במין למהות ה אנשים האלו וזה שקר

 אבל היו , שלא היו השנים באותם הדורות שנות חמהוכבר חשבו קצת מחכמי האומות

 ומהלכה גם כן תקרא שנה ,בח יום בקרו"ב מ זלות בכ" שמשלמת סבוב ה ביחדשי לבנה

 .  לפי שחוזרת שנית למקום שהתחילה ממנו,מלשון שניות

 

 יתחייב שיפורש ו כל השנים ,לפי שאם היה הדבר כן ,אבל הדעת הזה הוא כזב מבואר

ב " וימשך מזה שמהללאל שהוליד את ירד בן ס,אחדהמפורשים ב פרשיות אלו על סגנון 

 וכזה ,ן חמש שנים שלמים שמשיים בהולידו  אותושנה אם היו חדשי לבנה שהיה אם כן ב

 אם היו ירחיים היה ה וא בן חמש שנים ומחצה ,ה שנה"בחנוך בהולי דו את מתושלח בן ס

 אם היו .םשיו ששלח הוליד בן שלב שכתו, נחת שבפרשת וכן בשאר התולדו.שמשיים
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ה כולו בלתי  וכן בשאר הדורות וז. כשהוליד בניםה ומחצםשני'   היה ב ן ב,םייירח םשני

 בן שתי שנים ,אפשר שיהיו האנשים מולידים בנים ובנות בילדותם קודם צמיחת שניהם

 . ככבשים'  או ה,ומחצה

 . ולא אדע אם הקצור הזה  הוא יותר נמנע או האריכות שנראה בחייהם כפי פש ט הכתובים

 

רחיים הי ו ה שנים ואם היו שנים י" וחיי אברהם  קע. כי הנה החיים נתמעטו בהדרגה,ועוד

כ שנה האם היה  "ומשה  חי ק. ח ש נה ונאמר עליו ויגוע ו יאסף אל עמיו זקן ו שבע"כל ימיו י

  ?בן עשרה שנים שמשיים במותו

ועוד שאם היה הדבר כן  נתוספו השנים בימינו הי ו ם הזה שיחי ה האדם שבעים שנים 

  . ואם בגבורות שמונים שנה,שמשיים

 

 כי התורה קראה שנים לשנים השמשיות .נת האמתאלא שכל זה זיוף וסכלות והעדר הב

 ;דשיםוש  חוויהי כמשל. דשים לא שניםותיים ועשתה ירח למועדים ותקראם חיהאמ

 .  וכאלה רבות מספר,דשיםודש  הזה לכם ראש חוהח

מז כי לא היה אורך השנים האלה רק ליחידים הנזכרים ,בחלק ב כתב הרב המור ה ו

 שהיה .ם היו חיים השנים הטבעיים המורגלים אצלינו ושאר בני אדם בדורות הה,בתורה

 . אריכות הימי ם ההם לאותם היחידים אם כפי ההנהגה והמז ונות ואם בדרך הפלא

 כי למה יהי ה הנס בהם והם אינם נביאים ולא צדיקים , שהם דברי רוחן"רמבוכתב עליו ה

יך תאריך ימיהם  ותקון ההנהגה וה מזון א. אף כי דור אחר דור.וטוב ים שיעשה להם נס

 והיה אפשר שאנשים אחרים יתנהגו בטוב  ההנ הגה הה יא ,כפלי כפלים משאר בני דורם

 ואיך לא הגיעה החכמה בהנ הגה הטובה  ההיא לאחד מכל בני נח .ויתארכו ימיה ם גם כן

 .  כי תמיד היו י מיהם הולכים  ומתמעטים דור אחר דור,אחר המבול

הראשון בהיו תו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא  שאדם , בזהן"רמבוהי ה מפני זה  דעת ה

 ושאף שנקנסה עליו מיתה היה מטבעו לחיות ,היה בתכלית השלמות בנוי ובכח ובקומה

 וכאשר בא המבול על הארץ נתקלל עליהם האויר והלכו ימותם הלוך וחסור כי עד .זמן רב

 . המבול הי ו ימ יהם באורך ההוא ומהם חיו  יותר מאדם

 

 והזיק  , כי הועיל לו החוזק שבו נו לד, חיה שש מאות שנה,ד קודם המבול שם שנולםואמנ

 ושבו לארבע מאות שנה , ובניו הנולדים אחר המבול נתקצרו ימיהם.לו האויר שנתקלקל

 נתקצרו עוד ,וכאשר משל עליהם שנוי אוירים בפלגה. ותראה שהיה זה עד דור הפלגה

 כאשר הזכיר  ,או שמונים שנה' על הרוב עואמנם בדורות אברהם יצחק ויעקב היו . ימיהם

 היו ,תוסיף ימים'  לפי שיראת ה,אבל הצדיקים מהם. משה רבינו עליו השלום בתפלתו

 כמו , והוא הפליג לו בימי אבותיו, כי הנה פרעה תמה על יעקב לזקנתו.חיים יותר מזה

 . זהו דעתו. שאמר ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי
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  הרב המורה  התעצם לבטל דברי ן"רמ ב לכן כמו שה,ודד מודדין לוולפי שבמדה  שאדם מ

 מתלמידי תלמידיו לבטל דעתו נסים התעורר רבינו ,ככה משום מאן דקפיד קפדינן ליה

 : באמרו,ודבריו גם כן

  וכא שר   ק ב לו   בנ י  אד ם  ע נש ם  . של א  ה י ה   המ בו ל  מ ק ר ה  ט ב עי  כ י  ה וא   בא  על   צד  הע ו נ ש

 כ י ו ן ש ה י ה   ה כל   ,  שי שו ב  ה עו לם  ל טב עו   הר אש ו ן   ה י ה ר א ו י,ו הע בי ר  ה שם  רו ח ע ל  ה ארץ 

  ,  אפ שר  ש רא ו י  ש י הי ה   ב הפ ך,  ו אם   נ יח ס  דב ר  מ ז ה  ל ט בע.  ו ל א  מ ק ר ה  ק רה , בצד ק   ו מש פ ט

  וג ם  כ י  כל   ה פ סד   או י ר  מ ופ ל ג  ב ס ור ו   י הי ה   רא ו י  . כי   אחר   ה גש ם   ה מ ופ לג   יזד כ ך  ה א ו יר   יו ת ר

 ו ז ה  , ע י ני נ ו  כ א ש ר  נמ שך  א חר י  ה מ גפ ה  א שר  רא י נ ו  ב,שי ש אר  ה א ו יר  י ו תר  זך   וי ו ת ר ב ר יא 

 .   ל" לס י ב ות   טב עי ו ת  עכ

 

 והספקות שהעיר . כפי כונתו הוא נכון וקיי ם וישר ובריא אולםהרב המורהונראה לי שדעת 

  .  אינם כלוםן"רמבעליו ה

 ושאין בכל מה , בטעם אריכות הימים הוא גם כן נחמד ונעיםן"רמבוכן אומר שדעת ה

  .ש כ מו שאומר דבר שיבטלהו כאשר יובן ו יפורנסיםשתפשו רבינו 

 

  אריכות ימי הראשונים: 'השאלה הה
מה היתה ה סיבה באריכו ת ימי הראשונים שנזכרו בתורה ולמה היו השנים בהם הולכים 

 . ומתמעטים אחר המבול בחיי הדורות

 . בענין הז הן"רמב ודעת ההרב המורהוהנה אזכור אחרי זה בבאו ר הדרוש דעת 

 

 'תשובה לשאלה ה
 .  והנני מבאר אותן אחת לאחת,י סיבות אמתיות בדרוש הזה לנו אם כן שתהויה י

 שהדורות הראשונים התחברו להם לאריכות ימי חייהם סיבה  , הואהרב המורהדעת 

 והטבעית היא הנ הגתם הטוב ה במאכל וב משתה כפי ,טבעית וסיב ה  נסיית על דרך הפלא

 כי כל ,ו שותים יין כי הנה הם בדורם לא היו אוכלים בשר ולא הי.הספוק מבלתי מותרות

.  אבל היו מסתפקים במאכל הצמחים והעשבים וש תיית המים.זה הי ה התח לתו בימי נח

 וכל אשר . יאריכו יותר ימים, כי המזונות כל אשר יהיו יותר פשוטים,וידוע בספרי הרפואה

 .  יוסי פו סרהםיהי ו יותר מורכבי

 והם לא היו להוטים   . אדם שהוא באמת מקצר ימיו של,והתחבר לזה גם כן ענין המשגל

 ומפנ י   , הלא תראה כי לא היו מולידים כ י  אם למאה שנים או יותר או קרוב לזה.בו

 כי קבלו ה ולמדוה מא דם אביהם ,ההנהגה הד קה הזאת היו  מעותדים לאריכות ימי חי י הם

 .  לחם חמודות לא אכל ובשר ויין לא בא אל פיו,ל שנה מן האשה"שפירש ק
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כי כמו שהיו מקצרים בחכמה שהיא תחיה . רו באותה הנהגה הדקהאמנם ההמון לא בח

מה ויקחו להם י  ונעשו שטופים בז, כן לא היו יכולין לסבול צער ההנהגה הה ו א,בעליה

 , והיה מהכרח  בעבור זה שירדפו המאכל והמשתה יותר מדאי,נשים מכל אשר בחרו

תחדשה בבני אדם  והיתה רוע ההנהגה ההיא  שנ.מתםילהחליף תמורת מה שניתך בז

 . ולכן לא היו מאריכין ימים כ יחידים ההם. מקצרת החיים,רשיומכלה הלחות הש

 פת במלח יאכלו ומים ,הלא תראה שגם היום ימצאו בני אדם יבחרו בהנהגה הדקה

 וכל זה אם מפני עבודת השם ואם להאריך ימים  , ולא יגשו אל אשה,במשורה יש תו

 . להנצל מהתחלואים

 . כי אם למלאת נפשם כי ירעבו,ההיא אדם והמונם לא יבחרו בהנהגה הדקהאבל רוב בני 

הרב   וזו היא ההנהג ה והמ זונות שזכר .ולכן בחרו ב דרכיהם ובש קוציהם נפשם חפצה

 .  והיא הסיבה  הטבעית, שם ככה אריכות ימי הראשוניםהמורה

הוא שנעשה הפלא ההרב   אין כו ונת ,ואמנם הסיב ה השנית שזכר שהיא בדרך הפלא

 אלא שרצה הקדוש ברוך הוא  ,לזכות אותם האנשים היחידים להציל ממות נפשם ולחיותם

  . כדי לזכות את המין האנושי כלו, הפלא והנסרךדל להאריך ימי חייהם ע

  :וזה לשני תכליות

 כי לא . ותמלא הארץ אותם, כדי להתישב מהם העולם מהרה,להרבות אישי המין חדשא

והיא באמת סיבה אמתית עצמית לקוחה מטבע הבריאה  .תהו בראה לשבת יצרה

 . הראשונה ופליאותיה

 הוא להשלים את המין האנושי בידיעות והחכמות אשר הם שלמות האדם והתכלית השני

 ואלו היו , והיה ב לתי אפשר שיגיע לו השלמות בהם כי אם בנסיונות.ותכליתו האמיתי

יה  משיגם המות טרם התבוננם בטבע  ה,עור חיינו היו ם הזהילם כשועור האנשים כיש

 כמו שנודע מסגולות וטבעי  ,הנמצאות שילקחו התחלותיהם מהחוש בזמן ארוך מאוד 

 . הדברים הטב עיים ובפרט מחכמת הכוכ בים

 שיחיו חיים ,על המין האנושי כשנתן כח באנשים המיוחדים ההם' ולכן השגיח הבורא ית

נם  יבואו  ויב יאו  הבאים אחריהם לשלמות  כדי שהמה בחקירותי הם ובנסיו,באורך הנפלא

אמנם .  שהמציאה הבורא יתברך בבריאת אדם על זה לבטלהה  ולא תהיה ההכנ.החכמה

 נתקצרו הימים מפני  שהיו בני ,אחרי שנשלמו הידיעות בחקירות ונסיונות הראשונים ההם

 . אדם נסמכים בחכמתם אל מה שהשיגו הראשונים

 

 וכמו . שיחסו הרבה מעניניה לנסיונות הראשוניםולזה נמצא בספרי חכמת הכוכבים

 . ג"רלבשאמר ה

 : אמרו,מאמר מורה על זה) ז"פרשה כ (ל בבראשית רבה"חזוכבר נמצא ל
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ר  ש מע ו ן  בן   ל ק יש   תר ו י י ה ו   " ח ני נ א  ב'   ר ? ו יר או   ב ני   אל ה ים   ול מ ה   ק ור א  א ו תם   ב ני   ה א ל הי ם

 כד י  לע מ ו ד ע ל  , סי   א ו מר י ו '     רב י   ה ו נא   ב שם  ר.  ש הא רי כו   ימ י ם  ב לי   צ ער  ו בל י   י סו ר ין , אמ ר ו

 . ה ת ק ופ ו ת  וע ל   הח ש בו נ ו ת  וע ל  ה מ ול דו ת 

 ושנקראו כן ,הנה בארו שהיו  בני אלהים אותם היחידים שסיפר הכתוב ונקב ו  בשמות

 ושעשאם הקדוש ברוך הו א על זה , וארכו לבני אלהים,להדמותם בהמשך מציאותם

ענין החכמה ההיא   לפי שידוע מ,האורך הנפלא מהחיים כדי לעמוד על מהלכי הכוכ בים

 ו שאי אפשר שתושג ראשונה אלא למי שיהיו  ימי ו וח ייו מתמ ידים ,שרובה נלקח מן החוש

 אלא בעבור המין האנושי , והיה אם כן הפלא הזה לא בעבור אותם היחידים.אורך נפלא

 . כלו

 .  בדבר הזה  ושהיא טובה  ורחבה המור ההנה התבארה הסיבה שנתן הרב

 

תי ת וצודקת כשנוסיף עליה י היא ג ם כן אמ,ן"רמב נתן ה אשר,שניהאמנם הסיבה ה

 . דברים צדיקים וטובים

 בשווי מזגו ובחוז ק הרכבתו ה אין ספק שנעש, שאדם הראשון מעשה ידי יוצר,והיא

 עד שבעבור ,ודבקות איבריו וטוב אריגתם ובניינם ביותר שלם שבפנים שיסבלם הטבע

ואף שנקנס עליו בחטאו .  ולה מלט מהמותזה בהתנהגו ת כפי שצווה  היה עתיד להתקיים

 אם כפי חוזק גופ ו ושלמות , הנה היה נשאר בטבעו מוכן לחיות זמן רב,שיהיה ב ן מו ת

 ולא . שלא היו כי אם הדברים הצו מחים ושתיית המים הפש ו טים, ואם כפי מזונותי ו,בנינו

נה ומשבעים  ששישים ולא אחד מהם יודע אשה אלא מ,מ היהיה הוא ובני דורו שטופים בז

 . השנה ולמעל

 התחברו בהם דברים רבים אם ,וכאשר החל האדם לרוב והשחית כל בשר את דרכו

ואם לשאר דברים אשר קבצו .  ובמאכל ובמשתה הנמשך לזה,השטיפה וה מותר בזמה

 והיו  ,ד הארץ יותר מדאיו וכאשר בא המבול נתלחלח האויר ונתלחלחה מא.מרוע הנהגה

 הבשר עודנו בין . והתחילו לאכול בשר ולשתות יין, לחות נוסףמפני זה המ זונות לחים

  .חרה בעם ושתו ולעו מן היי ן והי ו כלא היו'  ואף ה,שניהם

פוש   י לפי שמלחלוח הגופים וה מזונות נתרבה הע,והלכו ימ יהם  מפני זה ה לוך וחסור

ה   לפי שהאב עם רוע מזגו כשהי. והיתה הרעה מתוספת מדור אל דור,ונתקצרו החיים

 עוד יוסיף סרה ו והבן ההוא מלבד החסרון אשר ירש מאביו ואמו ב הולד,מוליד בן

 אין ספק מפני זה שיהיה יו תר חלוש המזג רפוי ,בהנהגתו הפרטית הרעה בעצמו

  .ההרכב ה מאביו

 . צור החיים לפי הדעת הזהיבות נתחברו לקי סשלוש, אם כןהנה 

דם הראשון שלם היצירה כחו וחזקו    כי בהיות א.להתרחקם מהמקור הראשון שונהארה

 וחזקם , היה הוא ובניו ו הדורות הקרובים אליו כבו דם חדש עמהם,רב כיד המלך שבראו
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 כך נתרחקו , אבל כשנתרבו הדורות כמו שנתרחקו מאותו מקור ראשון.שמור ביצירתם

 . מאורך החיים הנמשך ממנו

 ,נסים כדברי רבינו ,ש העונל צד שעם היות שבא ע.מפני מי המבול והסיבה השנית

 , הנה לא יוכל להכחיש שנתקלקלה האדמה,ושאחר עברו היה ראוי שיהי ה האויר זך

 ונתחייב מזה שגם המזונות וה צמחים לא נשארו בכוחם .ושלושה טפחים ממנה נמוחו

 .  כי די לו לנח ולבניו שימלטו מן המבול, ולא היה ב זה עוו ת הדין כלל.הראשון

 ושם לאדם גבול החיים לאמור עד ,ם ברוך הוא שיקצרו ימי האנשיואולי שכן רצה הקדוש

  . וכמו שאבאר אחר זה,פה תבא ולא תוסיף

 . הנה אם כן מפאת טבע הארץ אחרי המבול קצרו החיים גם כן

 כי מלבד חסרון כח , היא על זוללות המזונות שנתחדשו בבני אדםוהסיבה השלישית

 בעבור שנתלחלחו יותר הנה עוד ,כמו קודם לכן ושלא היו מזיני ם ,הצמחים אחר המבול

 ת ושתיית היין מב יא אל הנזילו,אכילת הבשר תקצר ימים ותרבה בדם יותר מהראוי

 .  כי מפני ז ה אמר שלמה אל תהי בסובאי יי ן בזולל י בשר למו,והחלאים הרבה

 

 וקודם היות האדם בן עשרים שנה יוליד בנים ,מה בעולםיונוסף על זה שנתוספה ז

הלא תראה .  מכלה הלחות ומכבה החום הטבעי, והניאוף מקצר החיים בלי ספק.ובנות

 ולא היה זה  באמת מרוב  . בהי ותו בן ש בעים שנה כסוהו ב בגדים ולא יחם לו,שדוד המלך

 אבל היה . בניםם ומולידים יותר זקנים מזה הם חזקים ובריאים כי כמה מהאנשי,זקנתו

 ולכן בתחילת .בהיותו ב בחרו תו רודף אחר הנשים כמו ,שנדעך חומו הטבעי ונתקרר

 . זקנתו היה ב אותו קצה מהקור המופלג

ב " נתקצרו עוד ימיו ומת בן נ, והוסיף  עליהם כהנה וכהנה,ושלמה בנו שאחז במעשה אביו

 והבן הנולד לו מאותו מזג , וישחת מזגו, לפי שכאשר נתפשטה רוע ההנהגה באדם.שנים

 ומפני זה  היו הח יי ם  ,בעצמו הרבה ב השחתתו והפסדונשחת כשהוסיף עוד לפשוע 

  .  עד שנתישב הטבע בגבול החיים,הולכים ומתמ עטים בדורות ההם

כל ימינו פנו בעברתיך כלינו שנינו כמו הגה ימי שנותינו בהם ) 'תהלים צ(וכמו שאמר 

ינו כי הנה ע ל הדורות הראשונים שהיו החיים הלוך וחסור אמר כי כל ימ' וגושבעים שנה 

 ימי ש נותינו בהם  , וע ל הטבע שנתישב בגבול  החיים,פנו בעברתיך כלינו שנינו כמו הגה

  . והנה יתבאר עוד אחר זה.'שבעים שנה וגו

 ואלו , שני הם כאחד טוביםם"רמב והן"רמב ה, שדברי אלו שני הרבנים,ויצא לנו מזה כלו

 . עם מה שהלצתי בעדם,ואלו דברי אלהים חיים

 .'והותרה השאלה הה
 

 ]למה הזכיר בכמה שנים הוליד: הדרוש השני[
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 זכר הכתוב ה האלם הוא לדעת למה זה בכל אחד מהיחידים הראשוניהדרוש השני

 . בכמה שנים הוליד בן וכמ ה שנים חי אחר שהולידו ונזכר אחר זה כמה היו ימ י חייו

 

 ועד  שהכתוב כיון ראשונה להודיע הסתעפות הדורות מאדם הראשון,ואומר בסיבת זה

לם שלא היה בהם עקר ו ולכן ביאר שהיתה מהשגחה האלהית באותם הראשונים כ,נח

לת הולדת כל אחת מהם בן זכר לא  י וגם לגודל ההשגחה היה תח. ועקרה כי כ ולם הולידו

 ומפני זה ביאר הכתוב בכל . כדי שיהיה שמור השתלשלות הדורות מאיש אל איש,בת

 .  וגם שהוליד בראשונה בן זכר לא בת,אחד מהם שהוליד כי לא היה ב ו עקרות

 , והוא שבהיות אדם הראשון אב לכולם,ועוד הודיענו בעניני תולדותיהם כלל גדול מאוד

ל שנה שהוליד אדם את " שכל מי שקדם בהולי דו קודם ק,שיולידו בדמותו היה מהפלא

הוליד   כל מי שהוליד בן קודם זה הזמן ש, עד שהולידו הנה, שעמד פרוש מן האשה,שת

ומי שנתעכב ושהאריך ימים מלהוליד יותר מאדם קודם . אדם את שת קצרו ימיו מימי אדם

 והס י בה בז ה שמ הירות הז ווג  בתחילת ימי האדם מכלה . ארכו ימיו ממנו,שהוליד את שת

הוא אשר דברתי שהמשגל במהירו תו בחיי האדם ובהפלגתו . הלחות השרשי ומקצר ימיו

 . מקצר ימי חיי ו

כ " ואח. חכם וצדיק,ל שנים שלא ידע את אשתו הוליד את שת" אדם שעמד קומפני זה

 או שרמז בזה   . כי לא נפרד עוד מאשתו, עוד הוליד בנים ובנות,מאות שנה שחיה' בח

ל שנה "ומפני שמשל ברוחו ונפרש ק. לקין והבל ולתאומותיהן כ מו שפירשתי למעלה

 כי ארכו ימי חייו לטוב ,לשים שנה לכן היו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות וש,מהאשה

 . הנהגתו במשגל

 ומפני  .ה שנה הוליד את אנוש"  כי  היות ו בן ק,ואמנם שת מיהר זו וגו אל האשה יותר מזה

כ שמונה מאות שנה ושבע שנים שהוליד " לכן חיה אח,ה שנים מאביו אדם"שמהר בזה  כ 

בזה ה יו י מי  חייו תשע  ו. כי תמיד היה מ וליד, ולא נפרד עוד מהאשה,בהם בנים וב נות

ה שנים ככה קצרו משנותיו מימי אב יו   " כי כמו שמהר בזו וגו  קודם אביו כ,ב שנים"מאות וי

 . ח שנים"י

 

 שבהיו ת אנוש בן תשעים שנה ,שנה' ואמנם אנוש מהר זווגו קו דם אדם להולדת שת מ

א נפרד  כי ל,ט הוליד תמיד בנים ובנות"כ בשמונה מאות שנה וי"ואח. הוליד את קינן

 כי כמו שמהר זווגו מזווג אדם .והיו מפני זה כל ימי חייו תשע מאות וחמש שנים. מאשתו

 . ה שנים" כן קצרו ימיו מי מי אדם כ,אביו לשת ארבעים שנה

כ בשמונה מאות " ואח,שנה' ואמנם קינן מהר עוד זווגו  והוליד את מהללאל בהיותו בן ע

 והיו ימי חייו מפני זה , כי לא נפרד מהאשה,וארבעים שנה שחי עוד הוליד בנים ובנות

 כי מפני שמהר זווגו קודם זווג אדם להוליד שת קצרו ימי חייו ,תשע מאות ועשר שנים

 .עשרים שנה
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 וכתב יוסף בן  גוריון בספר שני מספרו 

  ו או כל ים   ,  ו שמ צ א ש ם ב נ י  אדם  דו מ ים  ל נש ים ,אל י ס נדר ו ס  ב א ב אר ץ פ ר סי א ק ין  מ א י י  ה י ם

  ו שא מ רו  ל ו  ש בת ו ך  א ו תו   הא י   ה י ה  ק בר  א י ש  מל ך  .ם  ב ל שו ן  י ו נ ית דג ים  ח יי ם  ו מ דבר י

 כ ו לו  ו ה י ה  חכם  מב י ן   , ו ש מ ו  ק י נ ן ב ן  א נו ש  ש הי ה   ק ודם  ה מב ו ל  מ ול ך על  כל  הע ו לם , קד מ ו ן

 ו ש הו א  יד ע ב חכמ ת ו  ש ה י ה  ה קד ו ש  בר וך   ה וא  , בכל   החכ מ ו ת  ו מב י ן  ו מו ש ל  ב רו חו ת  ו בש די ן 

וכ ת ב ע וד   .  מז ה  על  ל ו חו ת  א בן   ו יכ ת וב  א ת  ה עת יד  ל ה י ו ת  ,עת יד  ל ה בי א  מב ו ל ע ל  ה אר ץ

 ו שכ ן ע ש ה  ב י מי  א נ וש   ,   שב י מ יו   הצ י ף  ה קד וש  ב ר ו ך  ה וא  ש ל יש ו  של  ע ול ם,במ כת ב ו  ה ה ו א 

  ,  א ב ן  א שר  ש םת  ו ה רא ו  ל אלכ ס נד ר  א ת  ה ק בר   ה ה וא   ו את   לו חו . בן   ש ת  ב ן  אד ם  ה רא ש ון 

י  רב ו   " ו שכ תב  כל  ז ה  א ליכ ס נד רי  ב אג רת  ש של ח  לא רי ס ט ו טו ל.  ת ו ה י ה  הכ תב  כ תב  עב ר י

 .  עד  כא ן ו מל מד ו   הגד ו ל  

 

 וגם לאמתת מה שביארתי מהיות הלשון הראשון ,והוא באמת עדות גדול לפנת החדוש

 ו המכתב אשר כתבו בו מכ תב אלהים ,שדברו בו ההורים הראשונים הוא הלשון העברי

 . הוא

כ בשמונה מאות " אח,ב שנה" שהוליד את ירד בהיו תו בן ס,ואמנם מהללאל מהר עוד זווגו

 ובעבור זה היו  כל ימי חיי .נים ובנות כי לא נפרד עוד מאשתוושלשים שנה הוליד ב

 כי מפני שמהר זווגו לזווג אדם להולדת שת ,מהללאל שמונה מאות ותשעים וחמש שנים

  .ה שנה" קצרו ימיו משנו ת אדם כ,ה שנים"ס

 עם היו ת שבשאר שנים אשר חי ,ב שנים יותר מאדם"אמנם ירד משל ברוחו ואיחר זווגו ל

נים ובנות כי לא נפרד עוד מאשתו והיה שכרו כי תחת אשר איחר זווגו יותר  הוליד ב

ואולי . ב שנים"ב שנים נתן אלהים שכרו מדה כנגד מדה שכן חיה יות ר ממנו ל"מאדם ל

 . שלכן נקרא את שם בנו חנוך לחנוך אותו במצוות ובמ דה הטובה ה זאת

 

  חנוך: 'השאלה הו
את האלהים אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות  ויתהלך חנוך בענין חנוך שנאמר בו

 למה תלה ענינו , כלשון את האלהים התהלך נח,כי אם אמר זה על צדקתו ויושרו .שנה

 ולמה לא נאמר בו וימת כ מו שנאמר , ומה ענין אמרו שלש מאות שנה,בלידת מתושלח

הים  ורוחו שבה אל האל, ואם נפרש ויתהלך חנוך את האלהים שמת.בשאר הראשונים

. ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אותו אלהיםכ " קשה אמרו אח,אשר נתנה
 . ולא בשם מיתה, שלמה זה מצא חן חנוך שנקראת מיתתו בשם הליכה ולקיח ה,ועוד

 

 תשובה לשאלה ו
 כי הוא הוליד את מתושלח ,האמנם חנוך לא עשה כן ולא הלך בדרכי אביו בז מן זווג ו

 אבל אחרי זה אמר הכתוב וי תהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו ,ה"מהרה בה יות ו בן ס
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והמאמר הזה מורה שק ודם הולידו את מתושלח היה רודף מ אוד  אחר . את מתושלח

 רצונו לומר , הלך את האלהים, אבל אחרי שהוליד את מתושלח. ולכן מהר זווגו,המשגל

ם לידת מתושלח שנדבק בעבודת האל ושלמות נפשו יותר ממה שהיה בראשונה קוד

 כי תמיד כל , לא נמנע ולא נפרש מאשה כאדם זקנוהזל כם  אבל ע.שלש מאות שנה

 . אותם שלש מאות שנים הוליד בנים ובנות

 והי ה עם זה  מתחבר לאשתו ומוליד , שהיה חנו ך הולך אחריו ומתדבק בו' וכאשר ראה ית

ים אותו מהשלמות  ראה בחכמתו העליונה שצרכי האשה והבנים היו מונע,בנים ובנות

ויהי כל ימי חנוך חמש וששים שנה והוא אמרו .  ולכן המיתו קודם זמנו,אשר היה מבקש
  .כי לקח אותו אלהים ומתדבק בו ואיננו מתהלך את האלהים ובהיותו  .ושלש מאות שנה

 

 להעיר שהיה התבודדותו  ,אותיות' והנה נזכר בחנוך תמיד שם אלהים ולא שם בן ד

ולכן היה התבודדותו ודבקתו באלהים בורא . נתיחסה אל האלהיםבבריאת העולם ש

 אם לרמוז שהיו תנועו תיו ומעשיו   ,ה  שנה כמספר ימות שנות חמה"והנה חיה שס. העולם

ואם להודיע שמתוך תנועת הגלגל הכיר חנוך מציאות . לעבודת יוצרו כאחד מצבא המרום

 . המניע הראשון

 לפי שהיו משיגים מציאות האל מצד ,אלהיםוכן נאמר בנח ובאברהם התהלכות את ה

 . מהלך השמשי הנעשה באותו מספר מהימים

 כמי שיניח  אש קטן אל אש גדול ,ולפי שהיתה  מיתת חנוך מתוך הדבקות בשם

 לכן נאמר בו , להבת האש הגדולה ותאחוז האש הקטן ולא יוכל להפרידו ממנוהשנתפשט

 הנה אם .בקה נשמתו בעליונים ונפרדה מהגוף רצונו לומר שנד.ואיננו כי לקח אותו אלהים

 אבל ביאר שלא היה ה קצור ההוא ,כן זכר ה כתו ב בז ה קוצר  ימי חנוך כמו  שמהר זווג ו

 שחנוך עצמו בדבקותו , כי אם שעשאו הקדוש ברוך הו א כן לטובתו,טבעי בסי בת המשגל

ר בשאר ולכן לא נאמר בו וימת כמו שנאמ. ושלמות נפשו קנה לעצמו חיי העולם הבא

 . הראשונים להודיע שלא היתה הפרדת נפשו מגופו מיתה אלא חיים נצחיים לה

 

תשעה נכנסו בחייהם  בגן עדן והר אשון שזכרו ) ב"מ' י סי"מ (בב ראשית רבהוכן אמרו 

 . מהם הוא חנוך להעיד על שלמותו

 . אבל נאמרו שם דעות אחרות בזו

  אמ ר  ה ק דו ש  בר וך   ,ק  פע ם ר שע פ עם  צד י ) ח"  פר ש ה כ בר א שי ת   רב ה( אמ ר ו  ש הי ה  ח נ וך 

 .   ה וא   בע וד  ש ה ו א  בצ ד ק ו  א סל ק נ ו

 וה יותו  מוליד בנים , אלא אם חשבו לו לרשעות מהירות זווגו.ולא ידעתי מאין להם זה

 וזהו אצלם פעם . ולא נפרד מן האשה בהיות ו מתהלך את האלהים ודבק בו,ובנות תמיד

 . צדיק פעם רשע

 . חנוך את האלהיםפעמים ויתהלך' הנה התבאר למה נאמר ב
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 .והותרה השאלה השישית
 

המתין ואיחר זווגו עד ) ב "מ' י סי"מ (ל"חזואמנם מתושלח להיותו צדיק גמור כמו  שאמר 

כ בשבע מאות ושמונים ושתים שנה " עם היות שאח, שהוליד את למך,ה שנים מימי ו"קפ

 הזל כם בל ע א, כי לא נפרד מאשתו אחרי שנזדווג אליה,שחיה עוד הוליד בנים ובנות

 הרי שכרו אתו שהיו כל  ,בעבור שמש ל ברוחו ולא קרב לאשתו מהרה כשאר הראשונים

 כי כמו שהוא המתין ואיחר את זווגו יותר מאדם .ימי חייו תשע מאות וששים ותשע שנה

 . ט שנים" שנים ככה האריך ימי ם עליו ל,ז"נ

הוליד את נח וחיה אחריו מבלי  ,ג שנה"ואמנם למך איחר והמתין  ז ווגו גם כן  בה י ותו בן ק פ

עם היות  .  ותמיד הוליד בהם בנים ובנות,הפרדו מאשתו חמש מאות ותשעים וחמש שנים

 כי היו כל   , מפני זה לא היה  הדבר כן ,שהיה כפ י ה ראוי שיתוספו  ימי חי יו י ותר מחיי אדם

יו   והיתה הסיבה בזה אצלי שנתקצרו ימ.ימי למך שבע מאות ושבע שנה פחות מימי אדם

 ברוך הוא בזכו תו ובזכות נח בנו סלקו ש שהקדו. כדי שלא יראה בגזרת המבול,לטובתו

 .  כדי שלא יראה ברעה אשר ימצא את עמו,קודם זמנו

 

האחד שכבש . אמנם נח עשירי היה בדור ותיו משל ברוחו יותר מכל אבותיו בשני דברים

והשנית . לושה בנים ואז הוליד ש,יצרו מגשת אל אשה עד היותו בן חמש מאות שנה

 ואין ספק שהיה כל זה מפחד המבול .שאחרי שהולידם נפרש מהאשה ולא הוליד עוד

 כמו שקרה לבנות לוט שמתו ,שבהולידו בני ם ובנות הבנות יתחברו לבעליהן וימותו עמהם

 .  לפי שהיה לוט כמצחק בעיני חתניו,בסדום ונספו בעון העיר

 

 ואף שלא יהיו אולי שזכותו לא ,י ו  רשעים כבני הדורואמנם הבנים ראה שאם ירבו אולי יה

 . ולכן כבש יצרו שלא יוליד עוד מאותם השלושה בנים,יספיק להציל את כולם

  

 ) ז"פרשה כ (בברא שית רבהוכן הוא 

  אל א  א מר   ה ק דו ש  ? ק   ש נ ה" מ ה  טע ם  כל  ד ור ו  ש ל  נ ח  ה ו ל יד  ל מ א ה  ל מא ת ים  ו נ ח  ה ו ל יד  ל ת

  א טר יח  ע ל יו   ו יע ש ה  ,  ו אם   צד י ק ים   הם ,יא ב דו  ב מ ים   אם  ר שע ים   הם  א י ן  רצ ו נ י  ש ,בר וך   ה וא 

וא פי ל ו  י פ ת  ש ה י ה  ג דו ל  .   ק   שנ ה "   כבש   ה ק דו ש   בר וך   ה וא   מע י י נו   ו ה ול יד   ל ת? כמ ה   תי ב ו ת

 .   םמ הם  ב ב א  ה מ בו ל  ל א  ה י ה  ב ן  מ א ה  ש נ ים  ל עו נש י 

כ גם " אבל לא שערו במה שלא הוליד אח,הנה העירו עליה סיבה בא יחור הולד נח לבניו

האמנם אחר המבול כאשר ראה נח חטאת חם . אחת היא -  בכל  והסיבה.קודם המבול

ובעבו ר שנח כבש . בנו ומה שפשע נגדו ושקללו מאס בבנים ולא רצה להוליד עוד כל ימיו

 הצילו האלהים ממי המ בול והאריך ימי ו  תשע מאות ,ק שנה"את יצרו בתחילת בחרותו ת

 ,הזה עצום מאוד  כפי הדור והיה השכר . שהם יותר מחיי אדם עשרים שנה,וחמשים שנה
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בעבור שהיו  רבים מהשנים האלה אחר המבול שנתקלקלו הדברים הטבעים כולם וקצרו 

 .  נח מפני שלמותו ארכו לו הימיםהזל כם  וע.החיים כמו ש ביארתי בדרוש הראשון

 

  תיאור תולדות הראשונים: 'השאלה הז
  : הודעותרבעאנאמרו .  מהראשונים שנזכרו בזאת הפרשהחדלמה זה בכל א

 .  זכרון הבן שהולידהאחת

 .  לכמה שנים מחייו הולידוהשני

 .  חיה אחר שהולידם כמה ימים ושנישלישיוה

 . כמה היו כל ימי חי יו בי ן קודם ההולדה בין אחריהרביעיוה

 ומה לנו לדעת לכמה שנים הוליד  ,כי הנה הי ה  די כשיזכור למי הוליד וכמ ה שנים חיה

 . לדהוכמה שנים אחרי ההו

 כי מבואר הו א אם כבר , מה צורך להודיע עוד מספר ימיו אשר חי,ואחרי שהזכי ר כל זה

 והנה בדורות שאחר המבול לא נזכר כל .כ"ידענו לכמה שנים הוליד וכמה שנים חיה אח

 .זה

 

 'תשובה לשאלה ז
אם . הנה התבאר מכל זה צורך המאמרים כולם שבאו בסיפור השתלשלות הדורות האלה

 זה כדי לב אר תכונת כל אחד מהם ה שהי,נזכר  בכל אחד מהם לכמה שנים הולידבמה ש

ואם במה שזכר שם הבן  אשר נולד . בהקדים עצמו לזווג האש ה או בהמתי נו ואיחורו לו

 שלא היה  בהם , להודיע השגחת השם עליהם להיותם שתילי העולם ו שרשיו,ראשונה

 מפני שלשלת היחס שהיה  ,לא בת כי כולם הו לידו וגם בן זכר בתחלה ,עקר ועקרה

וגם שאחד מן הנולדים האלה לא מת או נשבר או נשבה אין רואה כי כולם חיו . בזכרים

  .סביב להם ויחלצם' ונתקיימו כי תמיד היה מלאך ה

עוד ביאר הכתוב כמה שנים חיה כל אחד מהחסידים האלה אחרי הולידו את בכורו היוש ב  

 מה ם שאחרי הולידו את בנו חד להודיע שלא היה א,ות ושהוליד בהם ב נים ובנ,על כסאו

 היו מתמידים בה ומולידים בנים ה בזו וג וההולדם כי תמיד אחרי התחלת,נפרד מאשה

 . ואחרי הולידו שלושת בניו נפרד מאשה ולא הוליד עוד.  מלבד נח שמצא חן,ובנות

 

כי נורא הוא ' ה האם להודיע מעש. עוד זכר הכתוב בכל אחד מאלה כמה שנים חי בכללות

באריכות ימי חייהם ואם כדי להודיע שכל מי שקדם להוליד מן הזמן שהוליד אדם את שת 

ממנו  ] א82 ’עמ]וכל מי  שאיחר הולדתו יותר . קצרו ימיו מ ן  הימים אשר חי אדם הראשון

  .חיה יותר ממנו
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 כי הנה  ,ואין להקשות על זה מאשר לא מצינו התוספת והחסרון הזה קצ וב ושו ה בכל ם

 ועינינו . כי אם כפי הכנת המקבלים,הדברים הטבעיים לא יפעלו בשוה בכל נושאיהם

דש ו ו לאחר ימית לשעתו ולאחר עד ח,הרואות אנשים רבים יאכלו דבר אחד ממית ומזיק

.  לפי שכל זה נמשך בטבע כפי ה כ נת הנושאים המקבלים,ימים ולאחר יותר או פחות מזה

 שכל מי שהקדים זווגו ,הפורים האלי בסהשונים שזכרה התורכן היה הדבר  ביחידים הרא

ומי . מזווג אדם זקנו כהולדת שת קדמה מיתתו למיתת אדם זקנו כפי מספר השנים

 אבל נתחלפו בקדימה והאיחור  ההוא בפחות ויתר כפי . נתאחרה מיתתו,שאחר זווגו

 .הכנותיהם

 .בשלמות גדול'  במה שביארתי בזה השאלה הזהוהותר
 

 ]'וימת'למה זה נאמר בסיפור הראשונים : רוש השלישיהד[
 מלבד מה , וימתהלמה זה נאמר בתוך סיפור כל אחד מהראשונים האל 'והדרוש הג

 ולא נאמר כן , ומה בא לאשמועינן.שביאר מספר ימי חייהם  שממנו נדע שבסופם מתו

 .בדורות שמנח ועד אברהם

 כולם היו , מאדם ועד נח,מות האלה אנשים הנקובים בש ה שהנה עשר,ואומר בסיבת  זה

  .צדיקים וטובי ם

 וקבל עליו יסורין ונפרש  ה  שאחרי שחטא שב בתשובל"רזאם מאדם מבואר ממה שא

 .  שנים רבותהמהאש

 ולכן הושתת ממנו , הכתוב העיד  שהיה בצלמו ובדמותו שהוא צלם אלהים,ואמנם שת

 . העולם

ת שהיה איש חיל רב פעלים וכמו שאמר ואמנם אנוש שמו מעיד עליו שהוא מענין אנושו

 . כולם אנשים ראשי בני ישראל המה אנשי שם. ואתה אנוש כערכי

וגם . שהוא לפי פשט הכתוב לשבח כמו שאמרתי' ובימ יו של שם הוחל לקרא בשם ה

 עובד  ה הנה לא אמרו שאנוש עצמו התחיל בזה ולא שהי,ל"שיפורש לגנאי כדבריהם ז 

 . ב ני אדם לעבדהג אלא שבימיו התחילו "ע

 . וכן קינן שמו  מלשון קנין לפי שקנה שם טוב קנה לעצמו דברי תורה

 . וכן מהללאל שמו יורה עליו שהוא מהלל לאל

 .  שמשל ברוחו וכבש את יצרו כמו שביארתיהוכן ירד כמו שפירשתי מענין ממשל

 . וכן חנוך הכתוב מספר בשבחו שהתהלך את האלהים כמו שאמר בנח ובאברהם

 . שהיה צדיק גמורל"רזכן מתושלח או

זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו כמו שיראה מדבריו שאמר ' אמנם למך צדיק היה וכו
 .  במי המבולה עד שמפני צדקתו הקדים השם מיתתו לבל ירא.' אשר אררה ההמן האדמ

 .ואמנם נח הכתוב מעיד על חסידותו וצדקתו
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  . מהראשונים האלה וימתאחד כל מה ענין אמרו בסוף זכרון: 'השאלה הח
 ולמה , מבואר הוא שאחריהם מת,כי הנה באמרו ויהי ו כל ימי פלוני אשר חי כך וכך שנים

 אף כי בתולדות אשר יזכור הכתוב מנח עד אברהם נזכרה .הוצרך עוד לומר וימת

 אבל . וכמה שנים  חיה אחר שהוליד, ולכמה  שנים הוליד,מהםחד התולדה שהו ליד כל א

 . מהם וימתחדנאמר בשום אלא 

 

 'תשובה לשאלה ח
ובעבור שהיו  כל אלה צדיקים וטובים רצה הקדוש ברוך הוא בהבי או מי המבול לשחת כל 

 באופן שימותו בשלום ינוחו על משכבותם ולא יושחתו ,הארץ שכל אלה ימותו קודם בואו

ג יד שאפילו ו ה.  והמבול היה,ולזה נאמר בשנת שש מאות שנה לחיי נח. עם אנשי רשע

כי ' ל"חז וכמו שאמר . בא יומו וקצו  קודם המבול,לםומתושלח שהאריך ימים יותר מכ

וכדי להעיר על זה .  כי היו שבעת ימי אבלו של מתושלח'לימים עוד שבעה אנכי ממטיר

 מהם מת חד להודיע שכל א. וימת,אמר הכתוב  בכל אחד מהיחידים האלה בסוף סיפ ורו 

 .  ולא נשטף במי המבולטתוימעצמו בכבוד ו על מ

כ שנה עד " והאריך לדור הרע ההוא ק,ואולי שלכן אמר והיו י מי ו מאה ועשרים שנה

 מלבד שנתן הזמן ה הוא  , מאדם ועד נח,שימותו אנשי השלשלת כולם אשר נקבו בשמות

 ל כך  כי הנה עם היות שלא היו היחידי ם ההם במדרגה כ.אונקלוסשישובו בתשו בה כדעת 

 לא היו ראויין לידון ב מי המבול  קוםמכל  מ,  להנצל מהמב ול כנחםיו ראויי שיה,מהשלמות

 .  בדור הרעה ההואםכיון שהם לא השחיתו את דרכ

 לכן תמצא שבדורות , שנאמר ביחידים האלה,וימתובעבור שהי תה זאת הכוונה במלת 

  כי לא היה ב הם זה הצורך ,שנזכרו אחרי המבול מנח ועד אברהם לא נאמר בהם וימת

 .  השמיניתה בזה השאלהוהותר
 

 בקריאת למך את שם בנו נח: 'השאלה הט
 והוא כי מי הגיד ללמך שבנו זה ינחמם ממעשיהם ומן  .'זה ינחמנו ממעשינו וגולאמר 

  ?'האדמה אשר אררה ה

אבל עדין .  והוא הכינן להם, כתב שעד שלא נולד נח לא היה להם כלי מחרישהי”רשו

 ?  שכן יהי היקשה מי הגי ד ללמך אביו

 .  אבל זה לא נזכר בכתוב,י אדם הראשון כי נביא הוא" כתב שידע למך כל זה עע"ראבוה

 למה , שאם היה יודע אותה חכמה.וגם זה לא יתכן.  או שידעו בחכמת התכונה,וכתב עוד

 כי הנה הכוכבי ם יותר יורו על תגבורת . וידע הנחמה ממנו,זה לא ידע שיהיה המב ול בימיו

 . על דבר אחרהיסודות מ

 . ויקשה אליו דבר זהג"רלב כתב הע"ראבוקרוב לזה ה דעת מה
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 'התשובה לשאלה ט
 כבר ראית כמה נדחקו בזה ,זה ינחמנו ממעשנו נח תואמנם מה שאמר למך בתולדו

 .דברי המפרשים

 כמו שאמר , שהנה קללת אדם הגבילה הקדוש ברוך הוא עד סוף ימיו,והנכון בעיני  הוא

 ושת הוליד את אנוש ,ל שנה" ואדם הוליד את שת בן ק.'עד שובך אל האדמהכל ימי חייך '

 ומהללאל ,שנה'  וקינן הולי ד את מהללאל בן ע,שנה'  ואנוש הוליד את קינן בן נ,ה"בן ק

 וחנוך הוליד את מתושלח ,ב שנה" וירד הוליד את חנוך בן קס,ה שנה"הוליד את ירד בן ס

 ,ב שנה" ולמך הוליד את נח בן קפ,ז שנה"ך בן קפ ומתושלח הוליד את למ,ה שנה"בן ס

 . שהם כולם אלף וחמשים וששה שנים

 .ו שנה נולד נח" ויצא מזה שאחרי מות אדם קכ,הנה אדם חיה תשע מאות ושלשים שנה

והי ה אם כן נח בהשתלשלות הדורות האלה הוא הראשון שנולד אחרי שמת אדם 

ון שבני זה נולד ראשונה אחרי מות אדם ושובו  אמר למך אביו כי,ולכן כשנולד נח. הראשון

 ושהוא לנו משמיע שלום מבשר טוב , יתחייב שעמו  תבא המנוחה אל הארץ,אל האדמה

 כיון שכבר  ,בחטא אדם' שינחמנו השם ממעשינו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה

 . אדם מת וזה היה הראשון  מן הדורות שנולד אחרי מותו

 להגיד שהיתה  הנחמה ראוי ה לפי שלא , ולא אמר אלהים,' אררה הואמר מן האדמה אשר

כ בחטא אדם "כי אם אח. באה קללת הארץ מכוח הבריאה הראשונה המיוחסת לאלהים

מן ' וכאלו אמר . ברחמו על נפש אדם ושלמות שכלו, שהיא מדת הרחמים,'ממדת ה

 ואם , אדםבסיפור ים שהוא אם בסיפור חטא'  כשנזכר שם ה''האדמה אשר אררה ה

 .  ויחס הנחמה והמנוחה הזא ת לנח להיותו  כמבשר בה,בסיפור קין וח טאו וקללתו

 

גם יתכן לומר שלמך ידע בחכמה או בנבואה שנח בנו בזכותו ובצדקתו ימלט עצמו וזרעו 

שהוא  ,זה ינחמינו ממעשינו ולכן אמר . ובעבורו יתישב  העולם מיוצאי חלציו,מהמב ול

 .  שהוא רמז למבולומעצבון ידינו ,יהםרמז אל חטאת הדור ופשע

 ולא על קללת ,שלא אמר זה על קללת אדם ,'מן האדמה אשר אררה הופירשו באמרו 

וכבר יור ה על זה שאתה לא תמצא . לםו כי אם על קללת המבול שהיתה גדולה מכ,קין

 ,  כי בכל השאר לא נזכר שם בן. אלא בלמך, מהדורות האלה שנאמר ויולד בןחדבכל א

 ונח היה  הבנין אשר בו נתקים ,בנין כי בן הוא מגזרת .י ה זה לפי שמנח נבנה העולםוה

 .העולם

 אמרו עוד ) ב"מ' ח י"מי (בבראשית רבה

 כ שנ א מר  ל ו  אר ור ה   ,  א מר  ר בי  ש מע ו ן  ב ן  י ה וצ ד ק  מ סו ר  ה י ה  לאד ם? וכ י  נ בי א  ה י ה  למ ך

.   מ מע י  א מ וו לד  אד ם  מ ה ול ו  א מר  ל ו ע ד ש י ?ע עד  מ ת י" ר בש , א מר  ל פנ י ו , ה אד מ ה ב עב ו רך

 .  א מ ר  ז ה  י נ חמ י נ ו, וכ י ון   שנ ו לד  נ ח  כ ן
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 שהיתה קללת אדם על לידת נח לפי שבא ,העירו בז ה אל הדעת הראשון ששערתי אני

 כי אדם ידע בתחילה את , אף שהיה בענין תאות המשגל בקצה המנגד לו.אחרי מותו

רם שנולד  והוא אמ. ונח לא ידעה עד היותו בן חמש מאות שנה,אשתו באותו יום שנברא

 .  רוצה לומר שהיה כו בש את יצרו ולא מושך בערלתו כאדם בתחילת בריאתו,מהול

 .'והותרה עם מה שפירשתי בזה השאלה הט
 

 ] ד-א,ו –בני האלוהים ובנות האדם : הנפילים היו בארץ[
 ). ד-א,ו( כי רבה רעת האדם בארץ'  וירא ה...ויהי כי החל האדם לרוב

 ושנו בפרקי רבי אליעזר ומשולש בגמרא בענין בני כבר ידעת מה שכתבו במדרש

 . אין ספק שיתישב בו הדעת הזה היט ב, ואם באנו למלות הכתוב.האלהים שהיו מלאכים

' כי רבה רעת האדם בארץ וינחם ה'  וירא ה שאמר,להואבל לא יתיחס לענין הפרשה כ
 .מלאכים שכל זה אי אפשר שיתישב ב,אמחה את האדם' כי עשה את האדם ויאמר ה

 רוצה לומר שישוב טבע הנבדל להיות ,גם כי הדעת ההוא מהנמנע שיש להם טבע קיים

 ואינן כמשמעותן כמו שלקחום ,ודברי חכמינו זכרונם לברכה באמת יש להם סוד. חומרי

 .ולכן ראוי שיפורשו הפסוקים ה אלו באופן מסכים עם המושכל לא באופן אחר. האומות

 

  דרכים ישתונראה לי לפרשם באחד מ

  . אותם שהיו מבני שת,קרא בני אלהים: בביאור הפרשההדרך האחד 
ואמנם בנות .  נקראו בניו בני האלהים,כי מפני שלמותו וצדקתו והיותו אלהי  במעשיו

ויאמר .  כי  מפני שהיה א ביהם עו בד אדמה נקראו המה בנות ה אדם, היו מבנות קין,האדם

 ובנות , לרוב על פני האדמה,למין האנושי שהוא שם כולל ,הכתוב שכאשר החל האדם

 . התחברו שתי סיבות להשחתתם -יולדו להם 

 וכפי  רבויים חלק  לבם ופרצו פ רץ ולא עמדו בהנהגת , שנתרבו האנשים מאודהאחת

 . האבות ואחדותם

 כלומר שבתחלה לא היתה נמצאת אלא נקבה אחת לזכר ,שבנות יולדו להםוהשנית 

.  ומפני זה לא היתה להם הכנה ככה לחטא. וכן השאר,אומתו וקין ות, כחוה לאדם,אחד

 שהיה כל אחד יכול לקחת נשים הרבה להו ליד בנים ,אבל כאשר בנות רבות יולדו להם

 .בת מפלתםי וזו ה יא ס,מ הי אז נתפרצו בז,רבים

 לפי שלא נאמר בלשון הזה על המעטות כי ,ויורה שה יו ב נות רבות אמר ובנות יולדו להם

 , או שנת תבואה, היא זאתם וכן הוא ב לשון בני אדם שיאמרו שנת גשמי.בותאם על הר

 . שמורה זה ה מאמר על רבוי הגשמים וה תבואות

 רצונו לומר , והוא שראו בני האלהים את בנות האדם,וסיפר הכתוב  איך נמשך פריצותם

כלומר  , אבל בראותם שהיו טובות. ולא חששו בת מי הנה,המזרע קין או מאיזה זרע שיהי 
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 היו לוקחים אותם לנשים והיו נושאים אותם מבלי הבטה מאיזה זרע ,יפות בתוארם

 .  כי אם ביפין בחרו  להם. פנויה או  נשואהה ואם הית,היתה

. ולמעלה קראן יפות מראה.  שבע פרות הטובות:היפו ת על טו בותוכבר נאמר בכתוב לשון 

  .וכן נאמר באדוניה והנה ה וא טוב תואר מאוד

 

 והדברים , לפי שתכלית האדם הוא להשלמת נפשו, ספק שהיה חטאם בזה גדולואין

הגשמיים הם מונעים גדולים לזה בהיו תם בגנות ובדופי והם ה כנה ועזר רב לשלמות 

 הולזה ראוי שישתדל האדם תכלית מה שאפשר כשיבחר בזו וג האש. בהי ותם כפי הראוי

 לפי שטבע  ,נים מוכנים לשלמות כדי שתוליד ב,שיבקש לעצמו אשה הגונה בת טובים

 אם , לבניםת והמדו ת הטובות יעברו מן האבו ת והאמהו,המולידים נמצא בנולדים מהם

 ואם בדרך הלמוד שילמדו  , והוא קנוי משעת ההריוןת למדוהמצד המזג הטבעי שהוא הכנ

 .  מקטנותםםהאב והאם לבניהם ויחנכו 

 והפליגו ,וג אדם עם אשה בלתי הגונה לושלא יזדו) 'קדושין דף ע (ל"חזומפני זה ה ז הירו 

 לא מצא .ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם) ג"פסחים נ(בזה עד שאמרו 

 שהם שקץ ובנותיהם  , ולא ישא אדם בת עם הארץ,בת תלמיד חכם ישא בת גדולי הדור

 .שרץ ועליהם נאמר ארור שוכב עם בהמ ה

 

 , אף על פי שתהיה ס רת טעם,אשה י פה יבקש ,ואמנם מי שתכליתו התענוג במשגל

 אין ספק שהתענוג , והאנשים העושים כן. צדיק או רשע או עם הארץ,תהיה בת מי שיהיה

 כי לא יצליחו לכל , והיה ראוי מפני זה שימחו מן הארץ,הגשמי הוא שלמותם האחרון

. רו כמו שאמר ויקחו להם נשים מכל אשר בח,ולכן פרסמה התורה חסרונם וגנותם. דבר

 . ל"כי לא היו בודקים באביה ו באחיה כמו שצוו חז

 

 כי הוא בתחילתו נברא בכח גמור ,ואין ספק שזה היה להם מפני ששכלם נעשה חומרי

 ואפשר שיתפתה אחריהם באופן שלא יוכל להתגבר על החומר ,ונשלם עם המוחשות

 כלומר אין ספק  .'לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר' ועל זה אמר . נגדוםולהתקומ

 ולא יהיה מושל ושופט ,שהרוח השכלי שהוא רוחי אשר נתתי באדם לא ישפוט בו תמיד

 לפי שגם הרוח הזה הוא בשר , לפי שהחומר ישפוט וינהיג גם כן פעמים רבות,כל הימים

ואי ן לו שלמות .  לפי ששלמותו נתלה בבשר, וקרא את הרוח בשר.כמו שהגוף  ה וא בשר

 כי הנה יאבד  , ולכן אין ראוי  שיאריך ימים בחייו כמ ו הראשונים,בבשרמוחלט בהתחברו 

 כיון שבאורך הימים אפשר לשכל שישתנה אל הרוע ואינו ,השכל עם ההתמדה בחומר

 . אפשר בבשר שישתנה אל הטוב ה ואל השלמות

 

 ]משך חיי ה א דם[
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ו לומר שאם לא  רצונ,כ שנה"ולכן הי ה י ותר נאות שיהיו ימיו  הנהוגים  כפי טבעו ל חיות ק

 . תשיגהו סיבה  מונעת יהיה זה גבול חייו לא יותר

 שיש לכל מין ומין מהחי ים זמן קצוב לחייו אי אפשר , כמו שיאמר הפילוסוף,ואין ספק

 . שיעבור משם

 

כ שנה ממשה רבינו עליו השלום " בין רב למעט ק,וכבר יראה שהיה חיות הא דם המוגבל

ומשה בן ') 'ד ו"דברים ל( כמו שאמר .ו סיבה מונעת לפי שלא השיגת,שחיה אותם השנים

הן קרבו ימיך   ' ועל זה נאמר לו ', לא כהתה עינו ולא נס לחה,מאה ועשרים שנה במותו

 .  כי היתה הקורבה  ההיא הגזרה  שנגזרה בכלל על בני אדם.'למות

 . כ שנה" שנים שהם בכלל ק,ג"וכן אהרן חי קכ

 שאחרי זה חיו בני אדם נח והאבות יותר ,ע"ראבואין להקשות על זה מה שהקשה ה

כי לא היתה הכונה  בגזרה הזאת שמיד ולדורות יתחילו האנשים לחיות זה המספר . כ"מק

 אלא שילך חיות בני .כי איך יתכן שיעתקו השנים מן הקצה אל הקצה פתאום. מהשנים

 . ל ההוא עד שיגיע אל הגבו, בחסרון בירידה  תמידית,אדם ומספר ימיהם הולך ו מתמעט

 אלא , וגם הזמן ה הו א אינו שכל האנשים יגיעו אליו.ושם יעמוד הטבע האנושי ולא יוסיף

 יהיה ג בול חייו הט בעיים כפ י   ,תשהאדם כשלא ימנעהו מונע מסיבות חצוניות ופנימיו

 .  או בקרוב אותו  גבול לא יותר מזה,כ שנה"לחותו השרשי ק

 

 ועל .חרים לאדם שימנעוהו מהג יע אליהםבות מרוע ההנהגה בדברים איוכבר יתחיי בו  ס

 . שדבר בנהוג הרגיל לא במחוייב',ימי שנותינו בהם שבעים שנה') 'י' תהלים צ(זה נאמר 

 וככה אמרו הטבעיים  שעם היות ,שנה וגם יותר מזה' כי הנה אנחנו רואים אנשים כי יחיו צ

יתה ט בעית לכליון  הנה לא ימצא אחד מהם שימות מ,ימי האדם קצובים כפ י הט בע הכולל

'  וראה ית.  כי כולם ימותו מרוע ההנהגה ומ יני החלאים ושאר הסיבות,רשיו השתהלחו

 ואם .כ שנה" יהיה די לו בימי החי י ם האלה ק,שאם יהיה אדם רודף אחר שלמות נפשו

גם שבהיות הזמ ן קצר יזכור .  הנה מי שיוסיף חיים יוסף בפשע,ירדוף אחרי המותרות

 כי יתפעל יותר מהמות הק רובה אליו   ,וירחמה ו' יפחד ממ נו וישוב אל ההאדם יום מו תו ו

 . משיפחד בהיו תה רחוקה ממנו שנים רבות

 ואלו חיה אלף שנים הנה יצרו ,והמאמי ן בש למות האנושי יתעורר בתחילת זמנו להשיגו

  .הרע יאמר לו תמיד הן עוד היום גדול

והיו ימ יו   ' ועליו נאמר ,האדם בזה האופןובעבור כל זה כולו ראה יתברך להגביל שנות חיי 

  .'מאה ועשרים שנה

  :ובמדרש אמרו

 ח ו שב נ י ה  ד בש גם   ' ב שג ם  ה ו א  ב שר '   שנ א מר  , מ ני ן   ש נזכ ר   שם   מש ה   ק ו דם  ש נ ול ד

 .  כחו ש בנ י ה  ש ל  מ ש ה 
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 כי  כל החיי ם  ,כ שנה במספר הנזכר בפסוק הזה"העירו לזה למה שביארתי שמשה חיה ק

 . הם מאה ועשרים שנה חיה משה ש, לאדם בשגם הוא בשרםהאפשריי

 

בא להודיע שבני האלהים היו חושבים שהכל הולך  היו בארץ םהנפיליואמנם אמרו 

 שהכל הולך אחר , ואפילו שתהיה האשה גרועה הבן מעולה כאביו,בתולדה אחר האב

 .  והאם חומר מתפעל ומקבל מהצורה מה שיתן לה, והאב  נתן אותה,הצורה

 הנכבדת כשתחול בחומר פחות ה והצור,בל יקבל כפי טבעו כי המק,והנה סכלו בזה

 . התפחת מעלת

 אבל , ה בן מעולה כ אביוה לא יהי,ה  הפחותה עם האשהולכן כשיתחבר האדם המעול

 ומפני זה בימ ים ההמה שלקחו להם בני האלהים . נופל ושפל ממדרגתו בסיבת זההיהי 

שר הולידו שהם נופלים  שהם בניהם א, היו בארץם הנפילי,את בנות האדם לנשים

  .ממדרגת אבותיהם

 אבל בכל זמן שיבואו ב ני האדם הנכבדים אל בנות האדם ,ולא בלבד בזמן הה וא

ובזה  האופן יתב זו  המשפחות . הפחותות בלי ספק יולדו להם רוצה לומר הנפילים שזכר

 ביאר הכתוב  שלא היו בני האלהים ,בני האלהיםולפי שקרא אותם . ויפלו ממדרגו תיהם

 והוא אמרו המה הגבורים  . ולפרסום שמם בגויםםזקם וגבורתוממש אלא שנקראו כן לח

 שהאנשים הנכבדים הה ם עשו פחיתות גדולה ה  וכל זה מור.אשר מעולם אנשי השם

 ז ה על היותו   ה שאין ספק שיור, כמלך  גדול ורם שישא אשה בת נבל,הבשטיפתם ב זימ

 . השטוף בזימ ה בהפלג

 שהם אשר נולדו לבני אלהים בני שת מבנות ,ה התורהלים שזכרהנה נתבאר ענין הנפי

 .  ונקלהה מגונההאדם שלקחו להם ממשפח

 .  הזאתהזהו הדרך הראשון בפירוש הפרש
 

   מאריכי חיים– בני אלהים: בביאור הפרשהוהדרך השני 
 הושאל להם שהם , כי בעבור שהיו חיי הם ארוכים מאוד, כדעת המדרשהשנזכרו בפרש

 ואין ספק שהיו בגופם ואיבריהם  .להים להורות על קיומם והתמדתם כעליוניםבני הא

 כי  הטבע שהכינ ם לחיות החיים המופלגים  ההם יכ ין או תם בגופם  ,גדולים חזקים ויפים

 לא עשו כמעשה ,והנה בניהם שהיו  בצלמם בדמותם.   אליוה הצריכ הבמזג וב הרכ ב

אדם ההמוניים שהיו י מי שנותם  כי בראותם בנות ה.האבותיהם בצדק וכשרון המעש

 היו לוקחין אותם , שהיו ט ובות ו י פות לענין המשגל, ואם בגבורות שמו נים שנה,שבעים

 לפי שבני האלהים היו חזקים ב גופם חזקים , זה מהפ שעה והי. לנשיםהאפילו בחזק

 והנשים היו קטנות , כי היו משורש נכבד וגזע גדול וחזק,בטבעם כפי  טבע אבותיה ם

 ולא יכלו לעמוד זמן  . שלכן היו חיי הם קצרים,הות רפויות המזג מו שחתות ההרכבוחלוש
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 , והיו אם כן הכחות הפ ועלים מהזכר ים בלתי מתיחסים אל הכחות הנפעלות מהנקבות.רב

 . ולכן אף השם חרה בהם כי היו מחללים כבודם ומחלישים את זרעם

 

 ]לא ידון ר וחי  באדם לע ולם  בשגם הוא ב שר[
רוצה לומר אדם וקין כשחטאו לא  ,דון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשרלא יואמר 

 כמו , לפי שדנתי אותם לכף זכות ואמרתי שחומרם הביאם לחטא,עשיתי בהם כלייה

 כי הנה רוחי ונשמתי רוח , כן תמידה ואין ראוי שיהי .'כי יצ ר לב האדם רע מנעוריו'שכתוב 

בשגם הוא  לעולם בכל דור ודור באמרי אלהין קדישין  השופט כל הארץ לא ידון באדם
 כלומר שעם היות שמפאת שכלו ונשמתו לא היה ראוי ש ישולח אל תאותיו לפי ,בשר

 ',כי הוא ידע יצרנו' וכמו שכתוב . וטבע בשרו מחטיאו, כי גם הוא בשר,שאיננו שכל לבד

  .הלא היה מפני זה ראוי לכלי

ואנשי הדור הזה עם היותם בני האלהים  , וקין בנו חטא יותר ממנו,אבל עתה שאדם חטא

 דינם  ה ולזה גזר שיהי. מה אוחיל עוד מהם, ודור ודור רק רע כל היום,א מקיןו הוסיפו לחט

 ואם לא , אולי יזכרו וישו בו, שהוא כדרך המתרגם שנתן להם זה הזמן,מאה ועשרים שנה

 .יענישם בהפסד כללי

 

 שהוא ,י"חי כפי זה הפי רוש חוזר לש ומלת רו,הנה נתבאר שמלת ידון היא מגזרת דין

 .  על דרך רוח אל עשאתני ונשמת שדי תבינני,גזרתו וחכמתו

והי ה הענין הכתוב שלא ידין ולא ישפוט הרוח האלהי באדם לעולם בכל דור ודור משפט 

 כי ,סה מביאו לח טא לפטרו מן העונשי ושה שאור שבעבשגם הוא בשרשל זכות לומר 

 . אוי לדון אותו ככה ולכן החלי ט דינו למאה ועשרים שנההנה הדור הרע הזה אין ר

 

וענינו שאמר השם . 'ומושל ברוחו מלוכד עיר' מלשון כעס מענין רוחי פירש נסיםורבינו 

 ,בשגם  הוא בשר וזה ,שלא יתן קצפו בענין הא דם משפט עולמו מבלי תנאי זמן מוגבל 
 הנה ,י ה ראוי שלא יחטא שבבחינתה ה, שכליתהרוצה לומר שעם היות שנתתי בו נשמ

 ולכן יהיו ימי שבתו  . כי גם הוא בשר וטבע גופו וב שרו מביאו לחטא,אינו שכל פשוט לבד

 .שלא אענישנו בחטאו מאה ועשרים שנה

 

   ]הנפי לים הי ו בארץ[
 לא ניחתו ,עליהם' ענינו שגם אחרי שגזר זה השם ית ,הנפילים היו בארץואמנם אמרו 

 לפי שעם היות שלא היו לוקחים בני האלהים .ים ונולדים הנפילים כי עדין היו מתהו,מפניו

 לא נמנעו  ל זהכם  הנה ע, לבשתם מהתראת השם,את בנות האדם לנשים בפרהסיא

 כלומר יולדות בנות , והי ה חטאם מתפרסם לפי שיולדו להם.מהזדווג אליהם בצנעה

 וה יתה  :בראשית רבה וכן הוא  ב. והוא אמרו וילדו להם.האדם תולדות מתיחסות אליהם
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 ובז ה נודע לכל שבזו את דברו ועברו . ונמצאת שם שמים מתחלל,מעמדת בחור כיוצא בו

 .  ואלה הם הנודעים אחר מתן תורה בשם הגבורים אשר מעולם אנשי השם.על מצותו

 

 שנקרא כן העובר כשיולד , טמון לא אהיה מלשון או כנפלנפילים לי לפרש הויותר נרא

  . לפי שהפילתו אמו, שהוא לתשעה חדשים או יותר,ות כפי הטבעקודם זמנו הנא

 

 ? ובנות האדם מה הם בני האלהים:'השאלה הי
לם זכרים ונקבות  ו ו י דוע שכ. ומה הם בנות  האדם שנזכרו בפרשה,מה הם בני  האלהים

 .  בני אדם הראשוןוהי

 וכן .דם ובנות האדם הן בנות  הא, בני האלהי ם על השרים והשופטים ,רש פיי”רשו

 .  אבל עדין יקשה למה קראן פה בני אלהים.)ו"פרשה כ (בראשית רבהב

 ושראו , ירצה מערכות הכו כבים, דעות אלהיותם כתב שבני האלהים הי ו יודע יע"ראבוה

 . ואלה דברי רוח הם. בחכמתם הנשים הנאותות להוליד בנים חזקים ולקחום

 ושנקראו נפילים שנפלו ממקום . פירשו בני האלהים על המלאכיםאליעזר' ובפרקי ר

  . יומאת והזכי רו זה גם כן במסכ.קדושתן מן השמים

 הרוחניים שהם ם כי המלאכי,אבל הוא כפי העיון הטוב דבר בלתי מתקבל בפשט הכתוב

 ואיך בהיו תם שכלים , חטאתנבדלים מכל חומר ואין להם נטיה גשמית ולא אפשרו

  . בדברי קצתנבדלים ישנו טבעם וישובו  אנשים או שרים

 ואינו מזה , וכב ר היה זה צריך אל פירוש. יש להם סוד ואינו כפי הפירושל"חזאלא שדברי 

  .המקום

 עדין , בעבור שהיו מפילים לב הרואה אותם מפחדם,ואם יפרשו נפילים על הענקים

 .תשאר השאלה מהיכ ן באו ויצאו הענקים ההם בדור

 

 'תשובה לשאלה י
 ובנות האדם היו קטנות ,אלהים היו גדולים וחזקים בגופיהםוהנה כמו שביארתי בני ה

 ומפני זה כשהיו באים בני האלהים הגדולים אל בנות ,דקות ושדופות קדים כיחס אליהם

 גדול וחזק כטבע  ם מהם ב בטנה היה העובר המ תהו, והיו מתעב רות מהם,האדם קטנות

העוברים הגדולים ההם כל  ולא היו הנשים לקטנותן יכולות לסבול בבטנן ,האב המוליד

 ועל זה באמ ת נאמר כאן הנפילים הי ו  .ה והיו מ פ ילים אותם קודם לתשע, חדשיםההתשע

וגם אחר כך .  כי היה  אז קורה תמיד לנשים שיפילו עובריה ן מ פני גדלם,בארץ בימים  ההם

 ויולדו ,בכל דור ודור כאשר יבואו בני האלהים הגדולים והחזקים אל בנות האדם הקטנות

ואמר שעם היותם נפילים שלא השלימו גדולם בבטן .  שיולדו נפילים כמו  שזכר,להם

 אף על פי שיצאו , כי הנה אלה מפני חוזק ה אבות, לא היו מפני זה חלושים ורפים,אמם

 . נפילים היו הג בורים אשר מעולם אנשי השם
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ים בני ושם ראינו את הנפיל'וכבר יורה על אמתות הפירוש הזה  מה שאמרו המרגלים 

 ולכן . להיותם בני ענק הגדול והחזק, שהיו נפילים מבטן אמותיהם קוד ם זמן הלידה 'ענק

  .לא יחסום אל האם כי אם אל האב

 .' היה השאלה הותר,וכפי כל אחד מהדרכים האלה
 

 ]ח-ה,פרק ו: כי עשה את האדם בארץ' וינחם ה[
 ). ח-ה,ו(  עד סוף הסדר.. רעת האדםכי רבה' וירא ה

 

 ]  רעת  ה אדם בארץרבה[
 בנפשותם לא נתנו אל לבם התראת השם ולא שבו  הזכר הכתוב שהאנשים החטאים האל

 רבה  ה ושראה יתברך שהית.וכבר הוס יפו על חטאתם פשע כל הימים. מדרכם הרעה

 . רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבותיו לא היה פונה כי אם לרע כל היום

 

מעשה לבד יש לו תקנה ותקוה לרפואתו  שהחוטא ב,וכבר זכר המדיני בספר המדות

 האבל הרשע שלא לבד הוא מקולקל במעש.  בריאה שהוא השכלהמאחר שיש לו התחל

 כי  . אין לו עוד תקוהףאבל גם התאוה והשכל שהם התחלות המעשים הם נפסדים בו

  ?במה יושע אי פה

 ו גם בתאוה ,ה רבה רעת האדם בארץ המעשהולזה אמר ה כתוב שראה השם שהית

 כי הכח המתעורר באדם המרשיע כל ,בשכל היה כל יצר מחשבות לבו רק רע כל היוםו

 וה ו א אמרו רק . כי בהתמדת הפעולות יתחזק הקנין,אשר יוסיף בפשע יתחזק יותר ברעתו

  .כי עשה את האדם בארץ'  ולכן נחם ה. שכל היום הי ה מוסיף ברו ע,רע כל היום

 

וגם כן . לא אמר כי עשה את האדם בסתם ו,בארץאמנם למה אמר כי עשה את האדם 

 ? בה יו תו מורה על הרחמיםהאותיות תמיד בזאת הפרש' למה נזכר השם הנכבד בן ד

בת י רוצה לומר שס, רבת רעת האדם בארץה שהודיע הכתוב שהי ת,הסיבה ב זה  היא

דת יולכן במ. בת המרי  והרע נמשך כל פשעויהארץ כי מפ את חומרו ותאותו שהוא ס

 ראה שלא , אשר שם באדםה הטהורהי לרחם על הצלם השכלי שהיא הנשמ כד,הרחמים

 ואם כן לא עשה זה יתברך משנאתו .היה נכון שתתקשר ותתחבר עוד עם החומר העכור

 ה ולכן נזכר בזאת הפרש. כי אם מאהבתו וחמ לתו על הנפש השכלית,את הגוף וחומרו

 .  עם היות שנראה מסיפורה רע ועונש,שם הרחמים

 .  על מדת הדיןהבסיפור שזכר את המבול ודינם זכר שם אלהים המורואמנם 

 

 ] כי  עשה את  הא דם בארץ' וינחם ה[
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 , רצונו לומר. שפורענות הרשעים הופכת מדת רחמים למדת הדיןל"רזומסכים לזה אמרו 

 במדת הדין ה  השם לא משנאתו אותם לבד שזה יה יםכ  עד שימית"שהרשע שיעשו יהי ה כ

ל נפשותיהם שיפרדו מהגופים  המרשיעים ההם או להציל מידם אבל מצד רחמיו ש

 רוצה לומר שנחם ממה ,כי עשה את האדם בארץ' וינחם ה ולזה נאמר כאן .הצדיקים

 כי ראוי היה . בארץ חומרית ההיא',ה בת מלך פנימהכבוד' , השכליתהשהדביק הנשמ

 . להתחברה כפי שלמותה לחומר יותר נכבד מזה

 

 .  אלו עשאה בכסף היתה יותר טובה ממנה, למי שצר צורה יפה בברזלל"רזולזה המשילו  

 והנה . אלא ממה שבראו בארץ,הנה אם כן לא נחם השם ממה שברא את האדם בהחלט

 וסכלות דבר קודם ,דוש ידיעהיי כדי לברוח מהיות בו ח"התיר הכתוב  לשון נחמה בש

 כמו . יתנצל עם סכלותו, ולא יצא לו כמו שחשב, מעשהה כי הנה האדם כשיעש.היותו

חטאתי כי לא ידעתי 'ובלעם אמר . 'הידוע נדע כי יאמר הביאו את אחיכם'שאמרו השבטים 

 ה יה  , שהכל גלוי וידוע לפניו קודם היותו,אבל האל יתברך. 'כי אתה נצב לקראתי בדרך

 אלא ,דוש ידיעה ולא בסכלות מה שנתחדשיולכן לא התנצל בח .יודע ענין אדם שכן יהיה

 . נחםש

 

 והיה זה כ מו שיקרה .' לא בערכו ית,תתו בערכנוי כשיוב ן כפי אמ,וענין ההנחמו ת הזה הוא

 שיעמול בו ויגדלהו ואחר כך יקצץ ענפיו לקחת ממנו שנים ,לאדם נוטע עץ עושה פרי

 לא , שאין ספק שכאשר יעשה זה. להכריע בגזעו או בגזע זולתו,שלושה בדים קטנים

 שעד עתה היה . אבל נשתנו מעשיו,ו ממה שהיתה בתחלהנשתנתה מחשבתו וידיעת

והרו אים יחשבו שהוא תוהה ו מ תנחם על .  ועתה קוצצו ומאבדו,טורח ועמל לגדל אותו עץ

 . וכן היה י ודע שיהיה,  להי ואינו כן כי לכך נתכוון בתח,מעשיו

  

 ול זה לא אמר . שהש ם יתברך לא נחם משברא את האדם והמציאו.כן הי ה הענין  בזה

 .עשיתים אלא כי . ולא אמר נחמתי כי בראתים.עשה אלא כי .כי ברא את האדם' וינחם ה

 היה ידוע לפניו שלא היה כח בנבראים אשר מעפר יסודם שיגיעו הלפי שמתחלת הבריא

 כדי . אם לא כשיתגלגלו עליהם כל אותם הגלגלים שנזכרו בסיפורים  האלו.םאל שלמות

 הנה אם כן ענין .יות מהם זרע על פני כל הארץשיצאו מהם שנים שלושה גרגרים לח

 אלא על מה שעשה . אינו שנחם השם לברא את האדם. בו יתברךאמרההתנחמות שנ

 . ענין ההתנחמותאה כי במעשה והגדול שעשה בהם נר. כלומר שתקנם ברבוי גדול.אותם

ם לא  אמנם אצלו יתברך אין ש,אבל בערכנו הרואים מעשיו שהוא הורס וקוצץ מה שבנה

 ועל מנת כך , כי גלוי וידוע הי ה לפניו שכן יהיה הכל,נחמה ולא שנוי רצון ולא חידוש ידיעה

  .עשה והתקין כל מה שעשה
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 ]ויתעצב אל  ל בו[
 שעצב יאמר על ,כט,בחלק ב ההרב המור כבר ראיתי דברי ויתעצב אל לבוואמנם אמרו 

י כעס עליהם לרוע "זה שהשושכפי הענין הראשון יאמר הכתוב ה. הכעס גם כן על המרי

 .  ושאמרו אל לבו להגיד שלא אמר זה לזולתו,מעשיהם

 . כי הלב יאמר על הרצון, שמרה האדם רצון השם,וכפי ענין אמ רו פירש ויתעצב אל לבו

  .ואינו נכון בפ שט הכתוב

 

 כי כל עצבון שיסמך לתיבת אל , הוא שאין הכוונה שנתעצב השם אל לבו,והנראה לי בזה

וגם כן לא נאמר על המרי שמרו ועצבו האנשים . ורה על הדבר אשר עליו יתעצבהוא מ

 כמו והמה מרו ועצבו את רוח , שאם כן היה ראוי שיאמר הכתוב ויעצב את לבו,רצון השם

 .  לא ויתעצב שהוא מההתפעל,קדשו יעציבו הו בישי מון

ל היותו רע כל  רוצה לומר ע,ה נתקצף וכעס על לבו של אדם" שהקב, הכתוברושאבל פי

 חוזר אל לבו ו. והוא מלשון כעס, ויהי ה ויתעצ ב חוזר אל השם, כמו ש אמר למעלה,היום

 נתעצב ונתכעס ,וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום כי בעבור שא מר ,אל האדם

 .  כלומר בעבור שהיה לבו של אדם רע כל היום,הקדוש ברוך הוא אל לבו של אדם

 

ה מדעתו " והקב,ר שהיו ה מלאכים מקנטרין בבריאת אדם בעבו,ל"חזאמנם לפי דרך 

 רוצה לומר שנתרעם . שנתעצב אל לבו, דברה תורה כלשון בני אדם,ורצונו הפשוט  בראו

 ויהי ה ענין הע צבון אצלם הפסק השפע וההשגחה   .על עצמו למה זה עשה  את האדם

  .ע אליהם שהוא המשך השפ,במ עשיו'  והפכו ישמח ה.שהיה משפיע  ומשגיח בבני אדם

 

כלומר עד עתה הייתי מ שפיע בהם   ,אמחה את האדם אשר בראתי' ויאמר הולזה אמר 

והי ה זה ל פי שהרשע .  ועתה יהי ה  העצבון שא מחה אותם,ברכה ברב וי  עד בלי די

 . אי אפשר שיתוקן כמו שיתוקן האיש האחד כשיחטא, ויהיה כללי,כשיתפשט בכל העולם

 כי ,'אמחה וגו' שלא אמר זה לזולתו פסוק ויאמר ה שכתב הרב המורהוכבר יכחיש דעת 

כי לא 'כ שנה לשוב בתשובה ראוי היה שיגלה את אזנם להישירם "כיון שנתן להם זמן ק

שאמרו אמחה ' ויאמר הו לכן יהי ה . 'יחפוץ ב מות  המת כי אם בשובו מד רכו וחיה 

 אשר יקרה למתושלח ולנח ולשאר חסידי הדור כדי שיוכיחום ויתרו בהם וי ודיעום את

 . אותם באחרית ימיהם

 לא , לפי שהאדם היה החוטא והראוי לעונש,והנה אמר אמחה את האדם אשר בראתי

 כי נראה ,מאדם עד בהמה וגומר אבל יקשה מה שאמר מיד .הבעלי חיים שאין להם שכל

אלא שכיון הכתוב לומר  שכל הדברים החומריים   . מזה שב המה  ורמש ועוף  מכלל האדם

ומפני .  וכאשר יאבד התכלית ראוי לאבד כל מה שקודם התכלית,ית האדםנבראו לתכל
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 אמר שגם כן הבע לי חיים שנבראו בעבורו  ,זה כאשר ה חליט הגזרה  אמחה את האדם

 . יאבדו באבדו

 

 ) ט"מדרש איכה דף ע (בבר אשית רבהוכן אמרו 

  מ ה   עש ה  .   כע ס   ה מל ך  על   ב נ ו  ו ה רג ו . מש ל   למ לך   ש עש ה  ח ופ ה   ל בנ ו   ס י יר ה   וכ י י רה   ו צ יי ר ה

  , כ ל ום  עש י ת י  אל א  בש ב יל  בנ י : א מ ר.   ו ה תח י ל ל ש בר  א ת כ ל  הכ לי ם,  נכ נ ס  לח ופ ה ?ה מל ך

   ! ?  וז ו   ק י י מת ,בנ י   יא בד 

נח  הנה ,ועם היות שהגזרה כוללת ,מאדם עד בהמה ועד רמש ועד עוף השמיםלפיכך 
 . וזה להיותו מרוחק מפשעי דורו,לעשות עמו השם חסד ולהצילו ממי המבולמצא חן 

 אלא בדרך ,כ" כי לא היתה מדרגתו בחסידות כ,עוד בזה שלא נצול נח במשפטוהגיד 

 . 'חסד שמצא חן בעיני ה

 

  :וכן דרש בבראשית רבה

  אל א  א פ יל ו   נח  . את מ ה א .כי  נחמתי כי עש יתים ונח מצ א חןאמ ר  ר בי   א בא  ב ר  כ ה נא   

 .   '  א לא   שמ צ א  חן   בע ינ י   ה,  ל א  ה י ה  כד אי , שנ ש ת יי ר  מ ה ם

 

 ,רש בפרשיות הסדר הזהובז ה נשלם מה שראיתי לפ

 . וענינו,הכולל מעשה בראשית הנפלא

 והתהלה לאל המהלל בתושבחות

 .שהביאני עד כה בידיעת סודות תורתו והישיר לפני דרכו

 

 


